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Torcedor e dá outras providências. Senador João Alberto Souza. 170 

 
Parecer Nº 217-A, de 2003, da Comissão de Educação (CE), 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2003 (PL nº 7.262, de 2002, na 
origem), que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras 
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Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o nome do Senhor 
Itamar Augusto Cuatiero Franco, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Italiana. Senador Romeu Tuma. 192 

 
Parecer Nº 222, de 2003 – CRE. O Senhor Presidente da 

República encaminhou ao Senado Federal, para ser Sabatinado pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o nome do Senhor 
Antonio Augusto Dayrell de Lima,  Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministro das Relações Exteriores, 



para exercer o cargo de Delegado permanente do Brasil, junto à 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 
Senador Romeu Tuma. 192 

 
Parecer Nº 223, de 2003. Texto final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 107, de 2002 (nº 918, de 2001, na Câmara dos Deputados). 
Senador Romeu Tuma. 200 

 
Parecer Nº 224, de 2003. Texto final do Projeto de Decreto de 

Legislativo nº 332, de 2002 (nº 1.577, de 201, na Câmara dos Deputados). 
Senador Romeu Tuma. 200 

 
Parecer Nº 225, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

Sobre o Ofício “S” /12, de 2001 (Nº29/2001, na origem), do Estado do Rio 
Grande do Sul, que solicita com base no artigo 29 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, que o Senado Federal requisite ao Banco Central do Brasil o 
processo de emissão de Letras Financeiras daquele estado, no sentido de que 
esta casa aprecie o pleito do Estado do Rio Grande do Sul para que possa 
rolar as Letras Financeiras decorrentes da 7ª e 8ª parcelas de precatórios 
judiciais, vencíveis em 15 de maio e 15 de novembro de2001. Senador 
Eduardo Suplicy. 299 

 
Parecer Nº 226, de 2003 – Comissão de Relações Exteriores, 

sobre a aprovação do nome do Sr. Stelio Marcos Amarante, indicado para 
exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Irlanda. 
Senador Romeu Tuma. 329 

 
Parecer Nº 227, de 2003- Comissão de Relações Exteriores, 

sobre a aprovação do nome da Srª Gilda Maria Guimarães para exercer o 
cargo de embaixadora do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago. 
Senador Romeu Tuma. 329 

 
Parecer Nº 228, de 2003 -Comissão de Relações Exteriores, 

sobre a aprovação do nome da Srª Celina Maria Assumpção do Valle 
Pereira, indicado para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à 
Confederação Helvética. Senador Romeu Tuma. 330 

 
Parecer Nº 229 de 2003, da Comissão e Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2002, de autoria do 
Senador Carlos Wilson que acrescenta artigo ao decreto-Lei nº2.848/40 — 
Código Penal, afim de aumentar a pena de agente que pratica crime com 
participação de menor. Senador Amir Lando. 339 

 
Parecer Nº 230, de 2003,da Comissão de Constituição de Justiça 

e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2002, de autoria do 
Senador Gilberto Mestrinho, que altera os arts. 302 e 303 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a fim de adequar 



penas aplicáveis a crimes de trânsito às previstas no Código Penal para 
crimes da mesma natureza daqueles. Senador José Jorge.  343  

 
Parecer Nº 231, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o projeto de Lei do Senado nº 193, de 2002, de autoria do 
Senador Waldeck Ornellas, que revoga a Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 
1965. Senador José Jorge. 347 

 
Parecer Nº 232, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Ofício S/I, de 2000, (nº 308, de 13-12-99, na origem) da Prefeitura 
Municipal de Joinville (SC) que sugere ao Senado Federal aprovar resolução 
que viabilize aos Municípios acessar os recursos do Programa Nacional de 
Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios-PNAFM. Senador 
Ney Suassuna. 390 

 
 Parecer Nº 233, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

que solicita ao Senado Federal providências no sentido de, no desempenho 
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 48 e inciso 
IV do artigo 192 da Constituição Federal, editar normas para que o 
atendimento ao público pelos estabelecimentos creditícios governamentais e 
particulares sejam feitos no prazo máximo de 15 minutos, estipulando-se 
sanções drásticas para os infringentes, como forma de coibir os flagrantes e 
incontestes abusos praticados pelos mesmos até então, com vistas exclusivas 
nos resultados financeiros altamente compensatórios, em detrimento do 
povo brasileiro. Senador Rodolpho Tourinho. 393 

 
Parecer Nº 234, de 2003, da Comissão Diretora, da redação final 

do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1999. Senador Romeu Tuma. 437 
 
Parecer Nº 235, de 2003, da Comissão Diretora, da redação  final 

do Projeto de Lei do Senado nº 677, de 1999. Senador Heráclito Fortes. 438  
 
Parecer Nº 236, de 2003, da Comissão Diretora, da redação final 

do Projeto de Resolução nº 10, de 2003. Senador Eduardo Siqueira Capôs. 440 
 
Leitura do Parecer Nº 237, de 2003 — Comissão de Relações 

Exteriores, sobre a indicação do Sr. Luiz Tupy Caldas de Moura que obteve 
aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por 
unanimidade dos Membros presentes. Senador Romeu Tuma. 446 

 
Leitura de Parecer Nº 238, de 2003 — Comissão de Assuntos 

Exteriores, sobre a indicação do Sr. Pedro Paulo Pinto, que obteve a 
aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por 
unanimidade. Senador Romeu Tuma. 447 

 
Leitura do Parecer Nº 239, de 2003 — Comissão de Assuntos 

Exteriores, que trata da aprovação do nome do Sr. Carlos Augusto Rego dos 



Santos Neves pela Comissão de Assuntos Exteriores e Defesa Nacional por 
unanimidade dos membros presentes. Senador Romeu Tuma. 447 

 
Parecer Nº 240, de 2003, da redação final do Projeto de Lei do 

Senado nº 78, de 2000- Complementar. Senador Romeu Tuma. 459 
 
Parecer Nº 241, de 2003, da redação do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 50, 
de 2001 (nº 1.676, de 1999, na Casa de Origem). Senador Eduardo Siqueira 
Campos. 460 

 
Paz 
 

Espera que continuemos tendo aqui, no Brasil, a paz que tanto é 
desejada no mundo. Senador Romeu Tuma. 216 

 
Política 

 
Faz um apanhado da sua vida política. Senadora Rosena Sarney. 463 
 
Manifesta sua opinião em relação ao discurso da Senadora 

Roseana Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Arthur 
Virgílio. 465 
 
Política Econômica 
 

Preocupa-se com a combinação política de corte Keynesiano e 
com a política econômica de mercado do Presidente Lula. Senador João 
Capiberibe. 423 

 
População Indígena 
 
Ressalta que quando os primeiros europeus aportaram no Brasil a população 
indígena era de cinco milhões de pessoas, compreendendo 100% do 
território nacional, e que hoje a população indígena não chega a 10% do que 
era antes. Senador Sibá Machado. 255 
 
Povos Indígenas 
 

Critica a assistência aos povos indígenas dada pelo Governo 
Federal dizendo que ele privilegiou algumas organizações sem nenhum 
critério, em detrimento de outras organizações indígenas e pede ao 
Presidente Lula que dê aos índios o direito de presidir a Funai. Aparte ao 
Senador João Capiberibe. Senador Mozarildo Cavalcanti. 254 

 



Levanta a questão do genocídio e do estatuto dos povos 
indígenas. Senadora Fátima Cleide. 258  

 
Ressalta a necessidade de se fazer uma inspeção nas ações da 

Funai no estado do Amapá, já que as condições de vida dos povos indígenas 
são precárias. Aparte à Senadora Fátima Cleide. Senador Papaléo Paes. 262 

 
Parabeniza a Senadora Fátima Cleide pelo pronunciamento em 

defesa dos povos indígenas no Brasil. Aparte à Senadora Fátima Cleide. 
Senador Valdir Raupp. 262 

 
Informa o alto grau de escolaridade de alguns Índios do Estado 

de Roraima. Aparte à Senadora Fátima Cleide. Senador Augusto Botelho. 262 
 

Presidência da República 
 
Relata a injustiça feita à Senadora Roseana Sarney, diz que se ela 

não tivesse a coragem de se candidatar à Presidência da República, não 
tivesse despontado na frente nas pesquisas, jamais teriam feito essa 
monstruosidade contra ela. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador 
Valmir Amaral. 472 
 
Primeiro Emprego 
 

Comenta o Projeto Primeiro Emprego da Senadora Roseana 
Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Eduardo Suplicy. 469 

 
Comenta o Projeto Primeiro Emprego e os programas de 

ampliação dos níveis de oportunidade de inserção de mão-de-obra no 
mercado de trabalho. Senadora Roseana Sarney. 469 

 
Fala da vida da Senadora Roseana Sarney e de seu Projeto de 

Primeiro Emprego no Estado do Maranhão. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Marco Maciel. 469 

 
Fala do Projeto Primeiro Emprego da Senadora Roseana Sarney 

que ele incluiu no plano de governo do Estado do Pará. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. Senador Duciomar Costa. 474  
 
Programa Assistencial 

 
Fala sobre os programas de transferência de renda como o 

programa “Fome Zero” e comenta artigo do Jornal O Globo, que explica a 
importância de se caminhar na direção de uma maior racionalização e 
coordenação dos programas. Senador Eduardo Suplicy. 398 

 



Projeto de Decreto Legislativo 
 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 172, de 2003, que aprova a 
Programação Monetária relativa ao segundo trimestre de 2003. Senador 
Garibaldi Alves Filho. 190 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2003, que convoca 

plebiscito sobre a transformação da região Metropolitana da capital do 
estado do Rio de Janeiro em Território Federal. Senador Luiz Otávio. 310 
 
Projeto de Lei da Câmara 
 

Projeto de Lei da Câmara Nº 15, de 2003 (nº 781/99, na casa de 
origem), que modifica incisos nos arts. 22 e 24 da lei nº 9.503, de setembro 
de 1997 – Código Brasileiro de Trânsito.  001  

 
Projeto de Lei da Câmara nº 16, de 2003 (nº 6.381/2002, na casa 

de origem), que acrescenta parágrafos ao art. 7º da lei nº 8.631, de 4 de 
março de 1993. 003 003 
 

Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2003 (nº 6.871/2002, na casa 
de origem), que institui o ano de 2003 como o “Ano Nacional de Cândido 
Portinari”. 007  

 
Projeto de Lei do Senado 
 

Projeto de Lei do Senado  nº 136, de 2003, que faculta às pessoas 
jurídicas o armazenamento dos livros comerciais, “Livro Diário” e “Livro 
Razão”, em meio magnético. Senador Paulo Octávio 010 

 
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2003, que dispõe sobre a 

dedução, para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas, de despesas 
com salários, encargos sociais e formação profissional de empregados no 
caso de primeiro registro em carteira. 011 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 138, de 2003, que altera a Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, para estabelecer que parte do produto de 
arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos da natureza Financeira 
(CPMF) seja destinada ao Município de origem. Senador Mozarildo 
Cavalcanti. 312 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 139, de 2003, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de ortopedista. Senador Paulo Paim. 312 
 



Projeto de Lei do Senado Nº 140, de 2003, que altera o art. 2º da 
Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, que autoriza condições especiais 
para o crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00, de que trata a Lei 
Complementar nº 110, de julho de 2001, e dá outras providências. Senadora 
Serys Slhessarenko. 315  

 
Projeto de Lei do Senado Nº 141, de 2003 que altera os arts. 302 

e 303, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabelece o Código 
de Trânsito Brasileiro, definindo novas causas de aumento da pena crimes 
de homicídio culposo e lesão corporal culposa. Senador Valdir Raupp. 316  

 
Projeto de Lei do Senado Nº 142, de 2003, que altera 

dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, “que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, 
reajustando o valor da cota do salário-família. Senador Paulo Paim. 428  

 
Projeto de Lei do Senado Nº 143, de 2003, que acrescenta 

parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências”, estendendo ao paraplégico a aposentadoria especial após 
vinte e cinco anos de trabalho. Senador Paulo Paim. 429 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 144, de 2003, que altera as grades 

curriculares do país, incluindo uma disciplina obrigatória que incentive os 
estudantes a desenvolverem o seu próprio empreendimento econômico. 
Senador Delcídio Amaral. 431 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 145, de 2003, que altera dispositivo 

da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e dá outras providências. Senador Paulo Paim. 432  
 
Projeto de Resolução 
 

Projeto de Resolução Nº 10, de 2003, que autoriza o estado do 
Rio Grande do Sul a rolar as Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul- LFTRS, decorrentes da 7ª e 8ª parcelas de todas de 
precatórios judiciais. Senador Eduardo Matarazzo Suplicy. 302 

 
Projeto de Resolução Nº 11, de 2003, que altera a Resolução nº 

2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz e dá outras 
providências. Senadora Serys Slhessarenko.  314 

 
Proposta de Emenda Constitucional 
 



Apresenta à mesa diretora do Senado Federal a Proposta de 
Emenda Constitucional, propondo alteração ao § 1º, do art. 100, da 
Constituição e diz ser importante analisar a situação e aprová-la. Senador 
Efraim Moraes. 208 
 
Proposta de Emenda à Constituição 
 

Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2003, que dá nova 
redação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal, criando limite máximo 
para pagamento de obrigações relativas a precatórios judiciais. Senador 
Efraim Moraes. 008 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 24 de 2003, que 

acrescenta o inciso XII ao art. 167 da Constituição Federal. Senador Paulo 
Paim. 319 

 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 25, de 2003, que altera a 

finalidade de estabelecer a obrigatoriedade da realização de eleições em dois 
turnos nos municípios com mais de cem mil eleitores. Senador Sérgio 
Zambiasi. 413 

 
Publicidade 

 
Diz que a proposta de Emenda a ser votada, propõe que os gastos 

com publicidade de todas as esferas governamentais tenham um limite a ser 
fixado por cada uma dessas esferas. Senador Roberto Saturnino. 442 
 
Racionamento 
 

Discussão a respeito da cobrança do Seguro Apagão e cobrança 
do Encargo de Capacidade Emergencial no sul do Brasil. Senador Leonel 
Pavan. 304 

 
Refinarias 
 

Destaca a criação de um fundo para o estabelecimento da 
Refinaria do Norte Fluminense (Renorte). Senador Marcelo Crivella. 373 

 
Reforma Agrária 

 
Se solidariza com o discurso do Senador Juvêncio da Fonseca. 

Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca. Senador Ramez Tebet. 450 
 



Diz que a Reforma Agrária é importante, mas não é por isso que 
se deve passar por cima do direito líquido e certo dos cidadãos e pede que os 
seus companheiros votem contra o projeto. Senador Juvêncio da Fonseca. 450 

 
 

Reforma do Estado 
 

Esclarece que é favorável à reforma do Estado. Senadora Heloísa 
Helena. 428 
 
Reformas  

 
Fala da redução da vulnerabilidade externa do Brasil, da 

Reforma Tributária e da Reforma Previdenciária. Senador Aloízio 
Mercadante. 239 
 

Fala da discussão da Reforma Tributária e da Reforma da 
Previdência. Senador Aloízio Mercadante. 241 

 
Comenta que a missão da Senadora Roseana Sarney no Senado é 

contribuir com as reformas, discutindo o que é melhor para o Brasil. Aparte 
à Senadora Roseana Sarney. Senador Efraim Moraes. 471 
 

Diz que para aprovar a Reforma Tributária e a Previdenciária é 
preciso total apoio dos partidos que estão no bloco do governo e do PMDB. 
Senador Aloízio Mercadante. 243 

 
Levanta a questão das propostas de reformas constitucionais do 

Presidente Lula. Senador Arthur Virgílio. 424 
 
Fala do Projeto Primeiro Emprego e o Viva Maranhão e diz que 

vai ajudar o país nas reformas que forem necessárias. Senadora Roseana 
Sarney. 476 
 
Reforma Tributária 
 

Fala dos governadores e do Presidente da República, que estão 
tentando chegar a um mínimo de consenso para uma Reforma Tributária, da 
discussão do Pacto federativo e da pouca autonomia dos Estados brasileiros. 
Senador Sérgio Cabral. 039 

 
Fala da posição a favor do PFL em relação à matéria da Reforma 

Tributária, a ser votada. Senador José Agripino. 451 
 

Regimento Interno 



 
Diz que uma vez adiada a votação, não há discussão, e que no dia 

designado para a votação, será discutida a aprovação ou não do projeto. 
Senador Juvêncio Da Fonseca. 450 

 
Concorda com o Senador Juvêncio da Fonseca em relação ao 

debate da matéria e diz que se o regimento da legislação estabelece o 
adiamento da discussão, deve-se adiá-la, no entanto a discussão continuará e 
o Senador poderá apenas encaminhar a votação. Senadora Heloísa Helena. 451 
 
Requerimento 

 
Requerimento Nº 227, de 2003, que requer urgência, nos termos 

do art. 336, de inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a Lei 7.210, de 11 de junho de 1984 – 
Lei de Execução Penal e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal e dá outras providências. Senador Arthur Virgílio. 201 

 
Requerimento Nº 228, de 2003, que requer a dedicação da Hora 

do Expediente, no dia 22 de abril de 2003, a homenagem ao Dia do Índio, 
nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do Senado Federal. Senador 
João Capiberibe. 201 

 
Requerimento Nº 229, de 2003, que requer que o tempo 

destinado ao Expediente de uma das próximas sessões do Senado Federal 
seja destinado a homenagear o Dr. Manoel Francisco do Nascimento Brito, 
o qual foi diretor e presidente do Jornal do Brasil. Senador Arthur Virgílio. 202 

 
Requerimento Nº 230, de 2003, que solicita o desarquivamento 

do PLC 119/1995 arquivado em virtude do § 1º do art. 332 do Regimento 
Interno do Senado Federal, com redação dada pela Resolução nº17, de 2002. 
Senador Marcelo Crivella. 202 

 
Requerimento Nº 231, de 2003, que solicita ao Senhor Ministro 

do Planejamento, orçamento e Gestão, Guido Mantega, sobre os limites de 
movimentação e empenho de impostos aos orçamentos das Agências 
Reguladoras federais por meio do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 
2003. Senador Arthur Virgílio. 211 

 
Requerimento Nº 232, de 2003, que requer informações, ao 

Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional por intermédio do 
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República , acerca da 
ABIN. Senador Arthur Virgílio. 212 

 



Requerimento Nº 233, de 2003, que solicita informações ao 
Tribunal de Contas da União sobre o acompanhamento e a fiscalização da 
aplicação dos recursos que foram liberados para o reinício das obras 
inacabadas inventariadas e listadas no Relatório nº 2, de 1995, da Comissão 
Temporária do Senado Federal, criada por meio do requerimento nº 651, de 
1995, “destinada a investigar as obras não concluídas, custeadas pela União” 
e, ainda, o encaminhamento a esta casa do resultado das auditorias e 
inspeções realizadas sobre as obras em tramitação naquele órgão, até a 
presente data.  Senador Delcídio Amaral. 213 

 
Requerimento Nº 234, de 2003, que requer a retirada, em caráter 

definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2000, de minha autoria, 
que “Dispõe sobre o trabalho rural e dá outras providências”. Senador 
Osmar Dias. 213 

 
Requerimento Nº 235, de 2003, que requer na forma do disposto 

no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, nos artigos 216 e 217 do 
regimento Interno do Senado Federal e no § 1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, que seja oficiada a Senhora Ministra de Estado do Meio 
Ambiente para que informe quantos requerimentos de licença ambiental, no 
período de 2001 a março de 2003, relativos a atividades do petróleo, foram 
protocolizados no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). Senador Almeida Lima. 318 

 
Leitura do Requerimento Nº 236, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 336, II, combinado com o 338, IV, do RISF, urgência para a PRS 
nº 10, de 2003, advindo do Ofício “S” Nº 12, de 2001, que “Solicita, com 
base no artigo 29 da lei complementar nº 101, de 2000, que o Senado 
Federal requisite ao Banco Central do Brasil processo de emissão de Letras 
Financeiras daquele Estado, no sentido de que esta casa aprecie o pleito do 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa rolar as Letras Financeiras 
Recorrentes da 7ª e 8ª parcelas de precatórios judiciais, vencíveis em 15 de 
maio e 15 de novembro de 2001”. Senador Romeu Tuma. 323 

 
Requerimento Nº 237, de 2003, que requer nos termos dos 

artigos 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do professor Jair Borin, 
ocorrido no dia 22 de abril, aos 61 anos. Senador Eduardo Suplicy. 324 

 
Requerimento Nº 238, de 2003, que requer nos termos do art. 

315, combinado com o inciso VI do art. 102, ambos do Regimento Interno, 
o adiamento da votação PLS 449/99, que “altera o art. 43 da Lei nº 8.080/90, 
possibilitando aos hospitais universitários captar recursos provenientes de 
internações hospitalares”, a fim de que seja ouvida a Comissão de Educação 
sobre o mérito da proposição. Senadora Heloísa Helena. 331 

 



Requerimento Nº 239, de 2003, que requer nos termos do art. 
279, inciso III, que seja adiada para o dia 3 de junho de 2003, a discussão da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de autoria do Senador Maguito 
Vilela e outros, que dispõe sobre a incorporação e a transferência  de 
atribuições dos Tribunais de Conselho de Contas dos Municípios aos 
Tribunais de Contas do Estado. Senadora Íris Araújo. 334 

 
Requerimento Nº 240, de 2003, que nos termos do art.279, inciso 

III, do Regimento Interno, requer o aditamento da discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição Nº 36, de 1999, que “Dispõe sobre a incorporação e 
a transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios aos Tribunais de Conas dos Estados” até o dia 25 de maio de 
2003. Senador Aloízio Mercadante. 334 

 
Requerimento 241, de 2003, que requer nos termos do art. 279, 

inciso II, do Regime Interno, adiamento da discussão do Projeto de Lei da 
Câmara nº 69/2001, a fim de ser reexaminada pela Comissão de Assuntos 
Sociais. Senador Aloízio Mercadante. 337 

 
Requerimento Nº 242, de 2003, que requer nos termos do art. 

279, inciso III do Regimento Interno, o adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 69, de 2001, que dispõe sobre o atendimento de 
acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do Sistema Único 
de Saúde – SUS, a fim de seja realizada da Sessão do dia de maio vindouro. 
Senador Roberto Saturnino Braga. 337 

 
Requerimento Nº 243, de 2003, que requer um voto de aplauso 

pelo transcurso do 75º aniversário de fundação da Escola de Samba 
Mangueira. Senador Arthur Virgílio. 434  

 
Requerimento Nº 244, de 2003, que requer que a Mesa solicite 

informações por escrito, ao Exmº Senhor Ministro da Cultura, sobre as 
modalidades de financiamento para esse fim, qual o montante de recursos 
disponíveis e quando deverá ser iniciada a reconstrução dos prédios 
destruídos ou danificados, indicando se o plano será limitado à cidade de 
Ouro Preto ou se alcançará outros municípios. Senador Arthur Virgílio. 436 

 
Requerimento Nº 245, de 2003, que requer, com base no § 2º do 

art. 50 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa, seja solicitada ao 
Ministro de Estado da Fazenda informações sobre o cálculo dos descontos 
efetuados nos valores dos tributos que constituem os Fundos de Participação 
dos Estados e Municípios. Senador César Borges. 436 

 
Requerimento Nº 246, de 2003, que requer, nos termos do art. 

256 do Regimento Interno, a retirada em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 237, de 1999, que “Acrescenta o inciso IX ao § 1º do art. 



11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para 
eleições”. Senador Fernando Bezerra. 437 

 
Requerimento Nº 247, de 2003, que nos termos do art. 321, do 

Regimento Interno, requer a dispensa de publicação de parecer, para 
imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei do Senado 
nº 10, de 1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que altera o disposto da 
Lei nº 6.811, de 8 de julho de 1980, que dispõe sobre a destinação da taxa 
judiciária de que trata o art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de 25 de janeiro de 
1967, alterado pelo art. 20, do Decreto-Lei nº 246, de 28 de fevereiro de 
1967,e dá outras providências. Senador Romeu Tuma. 438 

 
Requerimento Nº 248, de 2003, que nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, requer a dispensa de publicação de Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 677, de 1999 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.143, de 1999, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Sebastião Rocha), que 
institui o Dia do Instrumentador  Cirúrgico Senador Romeu Tuma. 439 

 
Requerimento Nº 249, de 2003, que requer, nos termos do art. 

352, do Regimento Interno do Senado Federal, a extinção da urgência para o 
PLC nº 12, de 2003, de Iniciativa do Presidente da República, que altera a 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 199—- Lei de Execução Penal e o decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941— Código de Processo Penal, e dá 
outras providências. Senador Arthur Virgílio. 439 

 
Requerimento Nº 250, de 2003, requer, nos termos do art. 315, 

combinado com o inciso I do art. 279 do Regimento Interno, o adiamento da 
votação das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 110, de 
1988, a fim de que sobre elas se manifeste a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, dado o lapso de tempo transcorrido e a legislação 
superveniente referente à matéria. Senador José Agripino. 441 

 
Requerimento Nº 251, de 2003, que nos termos do art. 279, do 

inciso III, do Regimento Interno, requer adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado nº 336/99, Complementar. Senador Tião Viana. 450 

 
Requerimento Nº 252, de 2003, que requer o adiamento da 

discussão do PLC/120/2001, que “cria os Conselhos Federal e Regional de 
Sociólogos, e dá outras providências”, a fim de que seja ouvida a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a constitucionalidade e a 
juridicidade da matéria. Senador Geraldo Mesquita Júnior. 454 

 
Requerimento Nº 254, de 2003, que requer o adiamento da 

discussão do PLS/145/2000, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, “que 
revoga dispositivo das Leis nºs 8.245/91 e 8.009/90”, a fim de que seja 



examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos, para a análise dos 
efeitos financeiros da proposição. Senador Aloízio Mercadante. 457 

 
Requerimento Nº 254, de 2003, que requer o adiamento da 

discussão do Projeto de Lei do Senado nº 152/01, a fim de que a mesma seja 
feita na sessão do dia 4 de junho do corrente ano. Senador José Agripino. 457 

 
Requerimento Nº 255, de 2003, que requer que seja ouvida a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ, o PLS nº 07, de 2003. 
Senador João Capiberibe. 458 

 
Requerimento Nº 256, de 2003, que requer a dispensa da 

publicação do Parecer, para imediata discussão e votação da redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2000- Complementar, de autoria do 
Senador Ramez Tebet, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 43 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. Senador Ramez Tebet. 460 

 
Requerimento Nº 257, de 2003, que requer do Regimento Interno 

deste Poder, informações ao Ministério da Justiça a cerca da implantação do 
Programa de Administração Carcerária - PAC, no Estado do Pará. Senadora 
Ana Júlia Carepa. 462 

 
Requerimento Nº 258, e 2003, que requer que esta Casa de Leis 

convoque a Exmª Ministra Marina Silva, a fim de que esclareça a este 
Senado as diretrizes da política madeireira e seus impactos ambientais. 
Senadora Ana Júlia Carepa. 462 

 
Requerimento Nº 259, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Senado Federal manifeste votos de protesto junto ao 
governo norte-americano pela intervenção continuada no Iraque. Senadora 
Ana Júlia Carepa. 463 
 
Rodovia 
 

Afirma que a matéria aprovada, relacionada às Rodovias 
Brasileiras, voltará à Câmara dos Deputados. Senador Luiz Otávio. 039 
 
Saneamento Básico 
 

Comenta que foi o primeiro Prefeito de Palmas e que, durante 
seu mandato priorizou a construção da rede de água e esgoto e apresenta os 
cortes feitos pelo Governo Federal em investimento e em saneamento 
básico. Senador Eduardo Siqueira Campos. 364 
 
Segurança 



 
Declara que vai apresentar uma emenda que promulga o Regime 

Disciplinar Diferenciado e Regime Disciplinar de Segurança Máxima. O 
objetivo é o de isolar presos condenados ou provisórios que apresentem alto 
risco à ordem dos presídios e à segurança da sociedade e mantê-los distante 
da área de influência da organização criminosa. Senador Demóstenes 
Torres. 308 

 
Retrata a questão da segurança no Rio de Janeiro. Senador 

Marcelo Crivella. 371 
 
Segurança pública 
 

 Fala que vai apresentar um relatório à subcomissão de 
Segurança Pública sobre Projeto de Lei da Câmara dos Deputado que 
apresenta alterações na Lei de Execução Penal e no Código de Processo 
Penal. Senador Demóstenes Torres. 308 

 
Relato da crise na segurança pública no Brasil. Senador 

Demóstenes Torres. 309 
 
Retrata a impotência da segurança pública de impedir o 

narcotráfico, da Proposta de Emenda Constitucional para destinar percentual 
das receitas tributárias para a segurança, da construção de presídios federais 
de segurança máxima e o repasse de verbas federais de mais de 5 milhões de 
reais para o custeio de ações preventivas. Senador Jefferson Péres. 478 
 
Senado Federal 

 
Ressalta o trabalho, a luta e a garra da Senadora Roseana Sarney 

eleita pelo povo do Maranhão para representar o Estado no Senado Federal. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Heráclito Fortes. 471. 

 
Registra a satisfação em vê-la na tribuna e diz que a sua presença 

no Senado Federal é a resposta do povo maranhense respondendo à 
campanha vil de que a Senadora foi vítima. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Sérgio Cabral. 472 

 
Comenta a volta por cima dada pela Senadora Roseana Sarney, 

ao entrar no Senado Federal. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador 
Almeida Lima. 472 
 
Setor Elétrico Brasileiro 
 



Faz um apanhado sobre o Setor Elétrico Brasileiro desde seu 
período de regulamentação, que começou em 1934, passando pelo sub-
investimento e pelo racionamento de energia, até os dias atuais. Senador 
Delcídio Amaral. 015 

 
Solidariedade 

 
Solidariza-se com o sentimento de injustiça sofrida pela 

Senadora Roseana Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador 
Roberto Saturnino. 465 

 
Solidariza-se com a vida política da Senadora Roseana Sarney . 

Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador José Agripino. 467 
 
Solidariza-se com o primeiro discurso da Senadora Roseana 

Sarney na casa, em que mostra seu espírito público, sua energia de mulher e 
a sua coragem e dá as boas-vindas à Senadora. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Tasso Jereissati. 467 
 
SUS 
 

Menciona o tempo solicitado pelo Governo Federal para avaliar 
o procedimento de atendimento de acidentes de trabalho, em localidades 
onde não exista a rede do Sistema Único de Saúde. Senador Aloízio 
Mercadante. 337 

 
Taxa Judiciária 
 

Diz que o objetivo do Projeto de Lei do Senado é dar nova 
destinação à taxa judiciária a que se refere o art. 20 do Projeto de Lei nº 115, 
de 25 de janeiro de 1967. Senador Luiz Otávio. 338 

 
Termoeletricidade 

 
Fala da mudança que Roraima sofreu depois do projeto de 

termoeletricidade a óleo e também com o da energia confiável e com preço 
competitivo. Senador Delcídio Amaral. 018 

 
Trabalho Infantil 
 

Fala da suspensão dos recursos do Ministério da Ação Social 
para o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), em cidades do 
Estado de Pernambuco.  Senadora Vânia Lúcia. 427 

 
Vida Pública 



 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Antônio Carlos 
Magalhães. 467 

 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Garibaldi Alves Filho. 467 
 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney e as injustiças sofridas por ela. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 
Senador Fernando Bezerra. 468 

 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Pedro Simon. 468 
 
Vida política da Senadora Roseana Sarney. Aparte à Senadora 

Roseana Sarney. Senador Ramez Tebet. 470 
 
Fala da sua vida política e da vida política da Senadora Roseana 

Sarney, quando se conheceram no Plenário da Câmara, até os dias atuais e 
homenageia José Sarney, pai da Senadora. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. Senador Aloízio Mercadante. 470 

 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney e de José Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. Senador Mão 
Santa. 476 
 
Violência 
 

Levanta a questão da violência no país, em especial no Estado do 
Rio de Janeiro, fala que a população carcerária duplicou e que os números 
de morte violenta são assustadores nos dias de hoje. Senador Roberto 
Saturnino. 205 

 
Compara a violência do Brasil à violência da guerra entre o 

Iraque e os Estados Unidos, e diz que o número de mortos nessa guerra é 
muito menor que o número de mortos por ano no Brasil. Aparte ao Senador 
Roberto Saturnino. Senador Ney Suassuna. 206 

 
Apóia o aumento da carga tributária sobre a sociedade brasileira 

a fim de resolver, urgentemente o problema da violência.  Senador Roberto 
Saturnino. 206 

 
Manifesta sua indignação com a violência que está ocorrendo no 

país e pede à nação que tome uma atitude.Íris de Araújo. 224 
 



Faz uma abordagem sobre a criminalidade no Brasil. Senador 
Ney Suassuna. 225 

 
Levanta a questão da violência e do narcotráfico no Rio de 

Janeiro e apresenta um Projeto de Decreto Legislativo que propõe a criação 
de um território federal na área de conflito, na área metropolitana do Rio de 
Janeiro. Senador Luiz Otávio. 305 

 
Faz uma listagem das manchetes policiais da Agência do Estado, 

ocorridas no Rio de janeiro, no mês de março e da violência em todo o País. 
Senador Demóstenes Torres. 306 

 
Votação de Emenda 

 
Informa que a Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários, já foi votada e aprovada em primeiro turno e está sendo agora 
votada em segundo turno e declara-se a favor da emenda. Senador José 
Agripino. 442 

 
Mostra-se a favor da Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários. Senador Tião Viana. 443 
 
Mostra-se a favor da Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários. Senador Eduardo Suplicy. 443 
 
Declara-se contra a Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários, porque segundo ele chagará ao ponto em que o executivo 
ficará totalmente amarrado, tolhido de executar seu projeto de governo. 
Senador Luiz Otávio. 443 

 
Declara que a bancada do PSDB vota a favor da proposta de 

Emenda Constitucional. Senador Arthur Virgílio. 443 
 

Votação de Medida Provisória 
 

Apóia a votação, na expectativa de que as negociações possam 
ainda evoluir no sentido de beneficiar a maioria dos estados. Senador 
Fernando Bezerra. 036 
 
Votação de Requerimento 
 

Encaminha a votação o requerimento nº 226, de 2003, que requer 
destaque de votação em separado do § 2º, do art. 6º, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2003. Aloízio Mercadante. 029 
 



Ata da 40ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria,
em 16 de abril de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Ro meu Tuma, Mar ce lo Cri vel la
da Srª. He lo í sa He le na e do Sr. Cé sar Bor ges

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

 Alme i da Lima – Amir Lan do – Ana Jú lia Ca re pa –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antô nio Car los Va la da res – Arthur Vir gí lio – Au gus to Bo -
te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De mos te nes
Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do
Aze re do – Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Eu rí pe des
Ca mar go – Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – Flá vio
Arns – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Ger son Ca ma ta – Gil -
ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – Iris de Ara u jo – Jef -
fer son Pe res – João Alber to Sou za – João Ba tis ta Mot ta
– João Ri be i ro – José Agri pi no – José Jor ge – José Ma -
ra nhão – José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar
Qu in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – 
Mag no Mal ta – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co
Ma ci el – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa pa léo Paes –
Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim –
Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re -
nan Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma –
Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si –
Serys Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti
– Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 66 Srs. Se na-
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

So bre a mesa o Expe di en te que pas so a ler:

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

OFÍCIO

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 296, de 2003, de 16 do cor ren te, co mu ni can-
do a apro va ção das Emen das do Se na do ao Pro je to

de Lei de Con ver são nº 2, de 2003, que dis põe so bre
a con ces são da apo sen ta do ria es pe ci al ao co o pe ra-
do de co o pe ra ti va de tra ba lho ou de pro du ção e dá
ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só-
ria nº 83, de 2002. 

(Ma té ria en ca mi nha da à san ção em 16 de abril
de 2003)

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 15, DE 2003
(Nº 781/99, na Casa de ori gem)

Mo di fi ca in ci sos dos arts. 22 e 24 da 
Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997
– Có di go de Trân si to Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os in ci sos V, VI e XV do art. 22 da Lei nº

9.503, de 23 de se tem bro de 1997, pas sam a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 22. .................................................
V – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to,

au tu ar e apli car as me di das ad mi nis tra ti vas
ca bí ve is pe las in fra ções pre vis tas nes te Có -
di go, quan do e con for me con vê nio fir ma do,
como agen te do ór gão ou en ti da de exe cu ti-
vos de trân si to dos mu ni cí pi os;

VI – apli car as pe na li da des por in fra-
ções pre vis tas nes te Có di go, no ti fi can do os
in fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli -
car, quan do e con for me con vê nio fir ma do,
como agen te do ór gão ou en ti da de exe cu ti-
vos de trân si to dos mu ni cí pi os;

..............................................................
XV – fis ca li zar, quan do e con for me

con vê nio fir ma do, como agen te do ór gão ou 
en ti da de exe cu ti vos de trân si to dos mu ni cí-
pi os, o ní vel de emis são de po lu en tes e ru í-
dos pro du zi dos pe los ve í cu los au to mo to res
ou pela sua car ga, além de dar apo io, quan -
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do so li ci ta do, às ações es pe cí fi cas dos ór-
gãos am bi en ta is lo ca is;”(NR)

Art. 2º Os in ci sos VI e VII do art. 24 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, pas sam a vi go-
rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 24.. ................................................
VI – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to, au tu ar e

apli car as me di das ad mi nis tra ti vas ca bí ve is pe las in -
fra ções pre vis tas nes te Có di go, no exer cí cio re gu lar
do Po der de Po li cia de Trân si to;

VII – apli car as pe na li da des por in fra-
ções pre vis tas nes te Có di go, no ti fi can do os
in fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli -
car;” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 781, DE 1999

Mo di fi ca in ci sos dos arts. 22 e 24 da 
Lei nº 9.503, de 1997 – Có di go de Trân si-
to Bra si le i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os in ci sos V, VI e XV do art. 22 da Lei nº

9.503, de 1997, pas sam a vi go rar com as se guin tes
re da ções:

“V – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to,
au tu ar e apli car as me di das ad mi nis tra ti vas
ca bí ve is pe las in fra ções pre vis tas nes te Có -
di go, quan do e con for me con vê nio fir ma do,
como agen te do ór gão ou en ti da de exe cu ti-
vos de trân si to dos mu ni cí pi os.” (NR)

“VI – apli car as pe na li da des por in fra-
ções pre vis tas nes te Có di go no ti fi can do os
in fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli -
car, quan do e con for me con vê nio fir ma do,
como agen te do ór gão ou en ti da de exe cu ti-
vos de trân si to dos mu ni cí pi os.” (NR)

..............................................................
“XV – fis ca li zar, quan do e con for me

con vê nio fir ma do, como agen te do ór gão ou
en ti da de exe cu ti vos de trân si to dos mu ni cí-
pi os, o ní vel de emis são de po lu en tes e ru í-
dos pro du zi dos pe los ve í cu los au to mo to res
ou pela sua car ga, além de dar apo io, quan -
do so li ci ta do, às ações es pe cí fi cas dos ór-
gãos am bi en ta is lo ca is.” (NR)

Art. 2º Os in ci sos VI e VII do art. 24 da Lei nº
9.503, de 1997, pas sam a vi go rar com as se guin tes
re da ções:

“VI – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si-
to, au tu ar e apli car as me di das ad mi nis tra ti-
vas ca bí ve is pe las in fra ções pre vis tas nes te
Có di go, no exer cí cio re gu lar do Po der de
Po lí cia de Trân si to.” (NR)

“VII – apli car as pe na li da des por in fra-
ções pre vis tas nes te Có di go, no ti fi can do os
in fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli -
car.” (NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor cen to e oi ten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro, di fe ren te-
men te da nor ma an te ri or, abri ga uma re par ti ção de
com pe tên ci as no que res pe i ta à im po si ção e ar re ca-
da ção de mul tas. Aos ór gãos e en ti da des exe cu ti vos
de trân si to dos Esta dos – os De trans – cabe im por pe -
na li da des mais re la ci o na das às con di ções fí si cas e
do cu men ta is de ve í cu los e con du to res, ao pas so que
aos ór gãos e en ti da des exe cu ti vos de trân si to mu ni ci-
pa is com pe te in fli gir san ções por des res pe i to a nor -
mas de cir cu la ção, es ta ci o na men to e pa ra da.

Essa ino va ção cor res pon deu ao de se jo, ge ne ra-
li za do, de re for mu lar as fun ções do mu ni cí pio no Sis -
te ma Na ci o nal de Trân si to, con fe rin do-lhe ma i o res
res pon sa bi li da des, de acor do com o ideá rio da des -
cen tra li za ção ad mi nis tra ti va e da au to no mia dos en -
tes fe de ra ti vos, pre sen te na atu al Cons ti tu i ção.

Embo ra o le gis la dor te nha agi do com boa in ten-
ção de pro pó si tos, pro cu ran do es ta be le cer uma di vi-
são na ci o nal de atri bu i ções, ob ser vou-se, na prá ti ca,
que ha via gran de con fu são em tor no das com pe tên ci-
as que se quis atri bu ir a es ta dos e mu ni cí pi os no cam -
po da im po si ção de mul tas.

A so lu ção en con tra da pelo Con tran foi edi tar
uma re so lu ção ins ti tu in do a ta be la de dis tri bu i ção de
com pe tên cia dos ór gãos exe cu ti vos de trân si to. Ali,
elen cou-se to das as in fra ções pre vis tas no Có di go,
com os res pec ti vos res pon sá ve is pela sua fis ca li za-
ção e pu ni ção – es ta dos, mu ni cí pi os ou am bos.

Uma rá pi da le i tu ra do do cu men to, no en tan to,
pode mos trar que os cri té ri os ado ta dos para a re par ti-
ção não fo ram mu i to rí gi dos. Não raro, sem mo ti vo
apa ren te, co lo cam-se in fra ções de na tu re za si mi lar
em di fe ren tes al ças de atu a ção – uma na mu ni ci pal,
ou tra na es ta du al.
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Con se guiu-se es ti pu lar for mal men te quem deve 
agir em cada cir cuns tân cia, mas fal tou ga ran tir por in -
te i ro a ló gi ca da dis tri bu i ção de com pe tên ci as pro pos-
ta pelo le gis la dor.

Nos sa in ten ção é dar um pas so adi an te para sa -
nar esse pro ble ma. Jul ga mos que vá ri os mu ni cí pi os
pos su em con di ções para exer cer a fis ca li za ção de
trân si to por com ple to, não so men te aque la re la ci o na-
da a cir cu la ção, es ta ci o na men to e pa ra da.

Mais do que ofe re cer par te da fis ca li za ção das
in fra ções de trân si to para a mu ni ci pa li da de, es ta mos
pro pon do a sua to tal as sun ção pelo ór gão exe cu ti vo
de trân si to lo cal. Ter mi na ri am, aí, as dú vi das e que i-
xas exis ten tes quan to ao qua dro atu al.

Obvi a men te, ha ve rá di ver sos mu ni cí pi os in ca-
pa zes de exer cer a atri bu i ção que pre ten de mos lhes
con fe rir. Nes se caso, a pro pos ta con tem pla a pos si bi-
li da de de de le ga rem-na aos De trans, con for me con-
vê nio.

Con quan to seja im por tan te en cer rar a pen dên-
cia ju ris di ci o nal hoje exis ten te, mais re le van te nos pa -
re ce dar co e são ao sis te ma de fis ca li za ção de trân si-
to, com pro me ti do pela li mi ta ção de com pe tên ci as
que, se pos si bi li tou o in gres so mu ni ci pal na ta re fa de
con tro le das in fra ções, di fi cul tou, ope ra ci o nal men te,
a pu ni ção dos in fra to res.

Estas as ra zões pe las qua is apre sen ta mos a
pre sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 29 de abril de 1999. – De pu-
ta do Mar ce lo Te i xe i ra.

LEGISLACÃO CITADA  ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si-
le i ro.

....................................................................................
Art 22. Com pe te aos ór gãos ou en ti da des exe -

cu ti vos de trân si to dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral,
no âm bi to de sua cir cuns cri ção:
....................................................................................

V – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to, au tu ar e
apli car as me di das ad mi nis tra ti vas ca bí ve is pe las in -
fra ções pre vis tas nes te Có di go, ex ce tu a das aque las
re la ci o na das nos in ci sos VI e VIII do art. 24, no exer cí-
cio re gu lar do Po der de Po lí cia de Trân si to;

VI – apli car as pe na li da des por in fra ções pre vis-
tas nes te Có di go, com ex ce ção da que las re la ci o na-
das nos in ci sos VII e VIII do art. 24, no ti fi can do os in -
fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli car;

....................................................................................
XV – fis ca li zar o ní vel de emis são de po lu en tes

e ru í dos pro du zi dos pe los ve í cu los au to mo to res ou
pela sua car ga, de acor do com o es ta be le ci do no art.
66, além de dar apo io, quan do so li ci ta do, às ações
es pe ci fi cas dos ór gãos am bi en ta is lo ca is;
....................................................................................

Art. 24. Com pe te aos ór gãos e en ti da des exe cu-
ti vos de trân si to dos mu ni cí pi os, no âm bi to de sua cir -
cuns cri ção:
....................................................................................

VI – exe cu tar a fis ca li za ção de trân si to, au tu ar e
apli car as me di das ad mi nis tra ti vas ca bí ve is, por in fra-
ções de cir cu la ção, es ta ci o na men to e pa ra da pre vis-
tas nes te Có di go, no exer cí cio re gu lar do Po der de
Po lí cia de Trân si to;

VII – apli car as pe na li da des de ad ver tên cia por
es cri to e mul ta, por in fra ções de cir cu la ção, es ta ci o-
na men to e pa ra da pre vis tas nes te Có di go, no ti fi can do
os in fra to res e ar re ca dan do as mul tas que apli car;
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 16, DE 2003
(Nº 6.381/2002, na Casa de ori gem)

Acres cen ta pa rá gra fos ao art. 7º da
Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 

1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá gra-
fo:

“Art.7º ....................................................
§ 5º A – O dis pos to no § 5º apli-

car-se-á so men te de po is de efe ti va das as
qui ta ções e com pen sa ções au to ri za das por
esta lei, li mi tan do-se, a re du ção, ao mon tan-
te do sal do cre dor que re ma nes cer em fa vor
do con ces si o ná rio.

..................................... .............” (NR)

Art. 2º O art. 7º da Lei nº 8.631, de 4 de mar ço
de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa-
rá gra fo:

“Art. 7º. ..................................................
§ 5º B – O dis pos to no § 5º A des te ar-

ti go apli ca-se às em pre sas con ces si o ná ri as
de ener gia elé tri ca sob o con tro le di re to ou
in di re to da União, Esta dos e Mu ni cí pi os.

..................................... .............” (NR)
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Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.381, DE 2002

“Acres cen ta o § 6º ao ar ti go 7º da
Lei nº 8.631, de 4 de mar ço de 1993.”

Art. 1º O ar ti go 7º da Lei nº 8.631, de 4 de mar ço
de 1993, pas sa a ter o § 6º com a se guin te re da ção:

“§ 6º – O dis pos to do pa rá gra fo an te ri-
or apli car-se-á so men te após efe ti va das as
qui ta ções e com pen sa ções au to ri za das por
esta lei, li mi tan do-se, a re du ção, ao mon tan-
te do sal do cre dor que re ma nes cer em fa vor
do Con ces si o ná rio.”

Art. 2º O dis pos to no § 6º des te ar ti go apli car-se
às em pre sas con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca sob
con tro le di re to ou in di re to da União, Esta dos e Mu ni-
cí pi os.”

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá-
rio.

Jus ti fi ca ção

A re da ção pro pos ta no § 6º do ar ti go 7º da Lei nº 
8.631, de 4 de mar ço de 1993, visa ex clu si va men te
re cu pe rar, par ci al men te, o equi lí brio eco nô mi co-fi-
nan ce i ro das con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca sob
con tro le di re to ou in di re to da União, Esta dos e Mu ni-
cí pi os, que ti ve ram re du zi dos seus sal dos cre do res
na Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar – CRC -, em
ra zão das al te ra ções in tro du zi das pela Lei nº 8.724,
de 28 de ou tu bro de 1993 e fun da men tal men te res ta-
be le cer a jus ti ça de tra ta men to iso nô mi co e igua li tá rio
de to das as con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca do
país, re i te ran do-se o res pe i to aos prin cí pi os do pac to
fe de ra ti vo cons ti tu ci o nal, de que, ne nhu ma lei de apli -
ca ção im pe ra ti va à toda a Na ção, re sul te em ex ce-
ções e ou dis cri mi na ções a qual quer Esta do da Fe de-
ra ção.

Assim sen do, o Pro je to de Lei, ob je ti va acres -
cen tar o § 6º, “dis pon do, que o re du tor de 25% (vin te e 
cin co por cen to) so bre o sal do da CRC, será apli ca do
so men te após efe ti va das as qui ta ções e com pen sa-
ções au to ri za das por esta lei, li mi tan do-se, a re du ção,
ao mon tan te do sal do cre dor re ma nes cen te em fa vor
do con ces si o ná rio”, afim de evi tar a per pe tu a ção de
pre ju í zos sig ni fi ca ti vos às con ces si o ná ri as e aos con -
su mi do res de ener gia elé tri ca dos Esta dos de São
Pa u lo, Go iás, Rio Gran de do Sul e Ala go as.

A in ser ção do pa rá gra fo 6º à Lei nº 8.631/93, é a
úni ca for ma de se es ta be le cer um tra ta men to iso nô-
mi co e igua li tá rio de to das as con ces si o ná ri as de
ener gia elé tri ca do país, como já foi res sal ta do. Com a 
apro va ção do PL, fica as se gu ra do as con ces si o ná ri-
as cujo va lor da CRC não foi su fi ci en te para a com -
pen sa ção dos seus dé bi tos, idên ti co tra ta men to as
de ma is, cuja CRC su pe rou tais va lo res, por uma sim -
ples e jus ta ra zão, qual seja, pela evi dên cia que nes -
sas con ces si o ná ri as, a com pren são ta ri fá ria, ori gem
de toda a CRC, lhes foi me nos pre ju di ci al. Por tan to, a
apli ca ção de um re du tor li ne ar sem le var em con si de-
ra ção tais fa tos, e pe cu li a ri da des do mer ca do de cada 
con ces si o ná ria, é, sem dú vi da ne nhu ma, pre ju di car
du pla men te as con ces si o ná ri as dos Esta dos de São
Pa u lo, Go iás, Rio Gran de do Sul e Ala go as.

Tal dis po si ti vo, as se gu ra os di re i tos das con ces-
si o ná ri as – CESP (Com pa nhia Ener gé ti ca de São Pa -
u lo), CELG (Com pa nhia Ener gé ti ca de Go iás) CEEE
(Com pa nhia Esta du al de Ener gia Elé tri ca) e CEAL
(Com pa nhia Ener gé ti ca de Ala go as) – os qua is não
te ri am re du zi dos os seus sal dos cre do res da CRC no
mon tan te es ti ma do em US$643 mi lhões e o Te sou ro
Na ci o nal man te ria seus ga nhos em pa ta ma res bem
ele va dos, ou seja, su pe ri o res a US$10,5 bi lhões.

As per das des tas con ces si o ná ri as fo ram de
gran de mon ta e são re sul tan tes da apli ca ção do re du-
tor de 25% so bre os sal dos cre do res da Con ta de Re -
sul ta dos a Com pen sar – CRC -, an tes de pro ce di das
as qui ta ções e com pen sa ções au to ri za das pela Lei nº 
8.631/93, ca rac te ri zan do tra ta men to dis cri mi na tó rio e 
pre ju di ci al a es sas con ces si o ná ri as em re la ção às de -
ma is, cu jos sal dos cre do res da CRC fo ram su pe ri o res
aos mon tan tes dos seus dé bi tos pas sí ve is de li qüi da-
ção no en con tro de con tas es ta be le ci do pela lei su pra
ci ta da.

A per ma ne cer tal si tu a ção, es ta rá con so li dan-
do-se pre ju í zos in jus ti fi cá ve is as con ces si o ná ri as dos 
Esta dos de São Pa u lo, Go iás, Rio Gran de do Sul e
Ala go as que além de con ta bi li za rem per das sig ni fi ca-
ti vas ao lon go de 20 (vin te) anos de con ten são ta ri fá-
ria, ou seja, ta ri fas aba i xo dos cus tos de ser vi ço, de -
ve rão es sas em pre sas ter, ain da seus sal dos cre do-
res na Con ta de Re sul ta dos a Com pen sar, pas sí ve is
de com pen sa ção e qui ta ção de dí vi das pe ran te a
União, se rem re du zi dos de for ma bru tal, pe na li zan do
as sim, a po pu la ção des ses Esta dos da Fe de ra ção. A
ne ces si da de de pa ga men to das men ci o na das dí vi-
das, não obs tan te a exis tên cia de re cur sos que, in
casu, fo ram con fis ca dos com o re fe ri do re du tor, im-
pos si bi li ta a re du ção dos ní ve is ta ri fá ri os para os con -
su mi do res de ener gia elé tri ca des ses Esta dos.

07960 Qu in ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL4     



Con vém des ta car que, se o pre sen te Pro je to de
Lei me re cer a apro va ção dos no bres Par la men ta res,
a re per cus são para o Te sou ro Na ci o nal será inex-
pres si va, uma vez que res ta be le ce rá cré di tos que so -
men te po de rão ser uti li za dos na com pen sa ção de dé -
bi tos já re fi nan ci a dos em 20 (vin te) anos pela União
Fe de ral. Urge, ain da men ci o nar que com as al te ra-
ções pro mo vi das na le gis la ção, o Te sou ro Na ci o nal
teve be ne fí ci os de cer ca de US$11,6 bi lhões, os qua is
fo ram qua se que in te gral men te su por ta dos pe las
con ces si o ná ri as, me di an te re du ção nos seus cré di tos
da CRC.

A com pen sa ção, ora de fen di da, per mi ti rá que
as con ces si o ná ri as CESP (Com pa nhia Ener gé ti ca de 
São Pa u lo), CELG (Com pa nhia Ener gé ti ca de Go iás)
CEEE (Com pa nhia Esta du al de Ener gia Elé tri ca –
RS) e CEAL (Com pa nhia Ener gé ti ca de Ala go as) re -
cu pe rem per das his tó ri cas, e se re com po nha a eqüi -
da de de tra ta men to que deva man ter o Po der Con ce-
den te – ANEEL para com as con ces si o ná ri as de
ener gia elé tri ca de todo o país.

A re per cus são da re du ção, re a fir ma mos, será
in sig ni fi can te para o Te sou ro Na ci o nal, pos to que
dar-se-á em 20 (vin te) anos, à ra zão de 1/20 ao ano,
ou seja, me nos do que 0,05% do to tal do or ça men to
anu al da União. Esta ba i xa con se qüên cia de cor re úni -
ca for ma de uti li za ção des tes cré di tos, qual seja me di-
an te com pen sa ção com dí vi das já re fi nan ci a das pelo
Te sou ro Na ci o nal ao abri go da Lei nº 7.976/89 e seus
su ce dâ ne os.

Além dis so, o pre sen te PL, pro duz um res ga te
his tó ri co da apro va ção por una ni mi da de pelo Con-
gres so Na ci o nal do Pro je to de Lei de con ver são nº
22/93, da Me di da Pro vi só ria nº 355, de 27 de se tem-
bro de 1993, que teve o § 6º ve ta do quan do da sua
san ção, dan do ori gem a Lei nº 8.724/93, con tra ri an do
nes te pon to o am plo acor do na ci o nal re a li za do en tre
o Go ver no Fe de ral, Esta dos, con ces si o ná ri as e en ti-
da des re pre sen ta ti vas da so ci e da de quan do da cons -
tru ção do ci ta do Pro je to de Lei de Con ver são.

Tam bém, ob je ti va não só res ta be le cer os cré di-
tos de CRC das con ces si o ná ri as, mo di fi can do uma
si tu a ção que trou xe pre ju í zos sé ri os aos Esta dos de,
São Pa u lo, Go iás, Rio Gran de do Sul e Ala go as, às
suas em pre sas, aci o nis tas e, prin ci pal men te, em úl ti-
ma ins tân cia os pró pri os con su mi do res de ener gia
elé tri ca, mas fun da men tal men te fa zer jus ti ça e cor ri-
gir um erro gra ve e his tó ri co, de uma me te ria já apro -
va da por esta Casa, dan do le ga li da de a uma si tu a ção
que, há mu i to, já me re cia ser re pa ra da.

E, nes te con tex to, que este pro je to de lei bus ca,
não só  re com por com eqüi da de o pa tri mô nio das

con ces si o ná ri as que fo ram pre ju di ca das com as al te-
ra ções in tro du zi das no pro je to de lei ori gi nal da Lei nº
8.631/93, e pela mo di fi ca ção im pos ta pela lei nº
8.729/93, mas tam bém res ga tar e pre ser var toda a
con tex tu a li za ção de uma ne go ci a ção am pla, de mo-
crá ti ca e par ti ci pa ti va da so ci e da de bra si le i ra em que, 
a con sen su a li da de en tre os di ver sos seg men tos foi a
pa u ta apro va da pelo Con gres so Na ci o nal sem que
hou ves se qual quer pre ju í zos dis cri mi na tó rio à União,
Esta dos e Mu ni cí pi os.

Cabe res sal tar que o pro ces so de pri va ti za ção
do se tor elé tri co bra si le i ro ini ci a do em 1995 e in ten si-
fi ca do nos anos de 1997 a 1999, re sul tou na trans fe-
rên cia da ma i o ria das con ces si o ná ri as de ener gia
elé tri ca es ta du a is para a ini ci a ti va pri va da. Nes te con -
tex to o Pro je to de Lei, mais do que jus to, es ta be le ce
no seu Art. 2º o se guin te: “O dis pos to no pa rá gra fo 6º
des te ar ti go, só se apli ca as em pre sas con ces si o ná ri-
as de ener gia elé tri ca, sob con tro le di re to ou in di re to
da União, Esta dos e Mu ni cí pi os”.

O fato re le van te é que o Pro je to de Lei des ta for -
ma, re duz sig ni fi ca ti va men te o im pac to so bre o Te-
sou ro Na ci o nal, sen do que se es ti ma US$300 mi-
lhões a di mi nu i ção da CRC das em pre sas con ces si o-
ná ri as do Esta do de São Pa u lo, em ra zão da pri va ti za-
ção da ma i o ria das suas con ces si o ná ri as.

Ou tro as pec to a sa li en tar é a par ti ci pa ção aci o-
ná ria da  ELETROBRÁS na CEAL (AL) com 75% do
ca pi tal so ci al e  CEEE (RS) 32% , ou seja, a re com-
po si ção dos sal dos cre do res da CRC des sas con-
ces si o ná ri as, além de res ta be le cer a jus ti ça de tra ta-
men to eqüâ ni me en tre as con ces si o ná ri as de ener -
gia elé tri ca do país, con tri bui sig ni fi ca ti va men te para
a re cu pe ra ção do equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro
des sas em pre sas, exi gi do por lei, re ver ten do numa
fu tu ra va lo ri za ção de suas ações e, con se qüen te-
men te re sul tan do em be ne fí ci os para os aci o nis tas e
con su mi do res.

Por fim, vol to a en fa ti zar que se apro va do o PL e
trans for ma do em lei, im pli ca rá numa re per cus são ín fi-
ma para o Te sou ro Na ci o nal, em ra zão de que não
ocor re rá ne nhum de sen ca i xe em mo e da cor ren te,
pois, as com pen sa ções se rão efe ti va das na for ma da
lei nº 8.631, me di an te en con tro de con tas com dí vi das
jun to ao Sis te ma Ele tro brás e a União Fe de ral. Como
os cré di tos das con ces si o ná ri as, so men te se rão uti li-
za dos na com pen sa ção de dé bi tos já re fi nan ci a dos
em 20 anos pela União.

Sala das Ses sões, 21 de mar ço de 2002. – Air-
ton Dipp, De pu ta do Fe de ral.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.631, DE 4 DE MARÇO DE 1993

Dis põe so bre a fi xa ção dos ní ve is
das ta ri fas para o ser vi ço pú bli co de
ener gia elé tri ca, ex tin gue o re gi me de re -
mu ne ra ção ga ran ti da e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º O re gi me de re mu ne ra ção ga ran ti da e,

em con se qüên cia, a Con ta de Re sul ta dos a Com pen-
sar – CRC e a Re ser va Na ci o nal de Com pen sa ção de 
Re mu ne ra ção – RENCOR, fi ca rão ex tin tos na data de 
pu bli ca ção do de cre to re gu la men ta dor des ta lei.

§ 1º A ex tin ção da CRC e da Ren cor não exi me
os con ces si o ná ri os ina dim plen tes de qui tar os res-
pec ti vos dé bi tos.

§ 2º Os con ces si o ná ri os que já ti ve rem fir ma do,
até 30 de ju nho de 1993, o con tra to de su pri men to, a
que se re fe re o art. 3º des ta lei, po de rão trans fe rir, à
sua op ção, para ou tros con ces si o ná ri os e para Ita i pu
Bi na ci o nal, par ce las dos seus sal dos cre do res de
CRC, acu mu la dos até 18 de mar ço de 1993, ex clu í-
dos os efe i tos da cor re ção mo ne tá ria es pe ci al a que
se re fe re o art. 2º da Lei nº 8.200, de 28 de ju nho de
1991. (Re da ção dada pela Lei nº 8.724, de
28-10-1993)

§ 3º As par ce las dos sal dos cre do res das CRC,
re fe ri das no pa rá gra fo an te ri or, se rão des ti na das à
qui ta ção, me di an te en con tro de con tas de dé bi tos
ven ci dos até 31 de de zem bro de 1992, obe de ci da a
se guin te or dem:

a) re la ti vos ao su pri men to e ao trans por te de
ener gia elé tri ca ge ra da por Ita i pu Bi na ci o nal;

b) re la ti vos ao su pri men to de ener gia elé tri ca
ge ra da por ou tros con ces si o ná ri os su pri do res;

c) re ma nes cen tes da Ren cor;
d) re la ti vos aos su pri men tos de com bus tí ve is

fós se is”.
§ 4º Após o en con tro de con tas efe tu a do na for -

ma do pa rá gra fo an te ri or, os de ten to res de cré di tos
de CRC po de rão com pen sá-los com os se guin tes ati-
vos da União, exis ten tes em 31 de de zem bro de 1992: 
(Re da ção dada pela Lei nº 8.724, de 28/10/1993)

a) cré di tos a re ce ber de com pro mis sos in ter nos
e ex ter nos cu jas ga ran ti as fo ram adim pli das pela
União;

b) cré di tos a re ce ber re la ti vos à RGR; e

c) ou tros ati vos, a cri té rio do Mi nis té rio da Fa -
zen da, ve da da com pen sa ção de tri bu tos e con tri bu i-
ções fe de ra is.

§ 5º So bre o to tal dos cré di tos de CRC será con -
si de ra do um re du tor de 25% (vin te e cin co por  cen to),
apli ca do quan do de sua efe ti va uti li za ção, in ci din do
tão-so men te so bre a CRC for ma da em cada con ces-
si o ná rio, de vi da men te re co nhe ci da pelo DNAEE. (Re -
da ção dada pela Lei nº 8.724, de 28-10-1993)

§ 6º  (VETADO)  (Re da ção dada pela Lei nº
8.724, de 28-10-1993)

§ 7º A Ele tro brás re ce be rá cré di tos de CRC de
que se jam ti tu la res con ces si o ná ri os de ener gia elé tri-
ca, para com pen sa ção de dé bi tos ven ci dos re la ti vos
a con tra tos de fi nan ci a men tos com ela ce le bra dos,
po den do uti li zar tais ati vos para efe i tos do que es ta-
be le cem as alí ne as a e c do § 4º e para ou tras com -
pen sa ções em con di ções e cri té ri os a se rem es ta be-
le ci dos pelo Mi nis té rio da Fa zen da, ou vi do o Mi nis té-
rio de Mi nas e Ener gia. (Re da ção dada pela Lei nº
8.724, de 28-10-1993)

§ 8º Os sal dos de CRC após as com pen sa ções
pre vis tas nos §§ 3º e 4º po de rão ser uti li za dos para
qui ta ção de dé bi tos exis ten tes em 31 de maio de
1993, re la ti vos ao su pri men to e ao trans por te de
ener gia elé tri ca ge ra da por Ita i pu Bi na ci o nal e ao su -
pri men to de ele tri ci da de ge ra da por ou tros con ces si-
o ná ri os su pri do res. (Re da ção dada pela Lei nº 8.724,
de 28-10-1993)

§ 9º Os even tu a is sal dos re ma nes cen tes de
CRC, após com pen sa ções au to ri za das por esta lei,
ou aque les exis ten tes em vir tu de de não op ção nos
ter mos dos pa rá gra fos an te ri o res, po de rão ser uti li za-
dos du ran te o pe río do da res pec ti va con ces são, com
a re du ção pre vis ta no § 5º, na for ma e para os fins es -
ta be le ci dos pelo Mi nis té rio da Fa zen da, por pro pos ta
do Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia, ou li qui da dos in te-
gral men te, ao tér mi no da con ces são, de acor do com
a le gis la ção vi gen te. (Inclu í do pela Lei nº 8.724, de
28-10-1993)

§ 10. O Mi nis té rio da Fa zen da fica au to ri za do a
se cu ri ti zar o sal do re ma nes cen te de CRC, ex clu si va-
men te após re a li za das as com pen sa ções pre vis tas
nes ta lei, ou quan do não hou ver dé bi tos com pen sá-
ve is, por so li ci ta ção ex pres sa do con ces si o ná rio e
com anuên cia pré via do De par ta men to Na ci o nal de
Águas e Ener gia Elé tri ca – DNAEE, para uti li za ção
em con di ções e fi na li da des a se rem es ta be le ci das
por esse Mi nis té rio. (Inclu í do pela Lei nº 8.724, de
28-10-1993)
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§ 11. Os cré di tos de CRC, de cor ren tes das com -
pen sa ções re a li za das na for ma des ta lei, se rão re gis-
tra dos no pa tri mô nio li qui do como sub ven ção para in -
ves ti men to à con ta de “Re ser va de Ca pi tal”. (Inclu í do
pela Lei nº 8.724, de 28-10-1993)

§ 12. Os lan ça men tos efe tu a dos com va lo res de
CRC de cor ren tes da apli ca ção do dis pos to nes ta lei
não se rão con si de ra dos para efe i tos de tri bu ta ção do
im pos to so bre a ren da de pes soa ju rí di ca ti tu lar da
con ta e de ma is tri bu tos e con tri bu i ções. (Inclu í do pela 
Lei nº 8.724, de 28-10-1993)

§ 13. As uti li za ções dos even tu a is sal dos de
CRC exis ten tes após as com pen sa ções pre vis tas
nes ta Lei te rão o mes mo tra ta men to eco nô mi co, fis cal
e con tá bil quan do de sua uti li za ção, ob ser va do o que
dis põe o § 9º. (in clu í do pela Lei nº 8.724, de
28-10-1993)

§ 14. As em pre sas obri ga das a ava li ar seus in -
ves ti men tos em so ci e da des con tro la das ou co li ga das
pelo va lor do pa tri mô nio lí qui do de ve rão re co nhe cer
con ta bil men te os efe i tos de cor ren tes das com pen sa-
ções de CRC re gis tra das nas con ces si o ná ri as como
sub ven ção para in ves ti men to, em con ta de “Re ser va
de Ca pi tal’. (Inclu í do pela Lei nº 8.724, de
28-10-1993)

§ 15. A re du ção de fi ni da no § 5º será con ta bi li-
za da na con ta de CRC cons tan te do sis te ma ex tra pa-
tri mo ni al do con ces si o ná rio. (Inclu í do pela Lei nº
8.724, de 28-10-1993)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi-
cos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2003
(Nº 6.871/2002, na Casa de ori gem)

Insti tui o ano de 2003 como “Ano
Na ci o nal Cân di do Por ti na ri”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2003 como “Ano

Na ci o nal Cân di do Por ti na ri”, em co me mo ra ção ao
cen te ná rio de seu nas ci men to.

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo po de rá in cum bir ao
Mi nis té rio da Cul tu ra – MinC, a co or de na ção das ati vi-
da des co me mo ra ti vas a que se re fe re o art. 1%.

Art. 3º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e
Te lé gra fos – ECT, au to ri za da a emi tir selo co me mo-
ra ti vo em ho me na gem ao cen te ná rio de Cân di do
Por ti na ri.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 6.871, DE 2002

Insti tui o ano de 2003 como “Ano
Na ci o nal Cân di do Por ti na ri”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o ano de 2003 como “Ano

Na ci o nal Cân di do Por ti na ri”, em co me mo ra ção ao
cen te ná rio de seu nas ci men to.

Art. 2º A co or de na ção das ati vi da des re la ci o na-
das fica a car go do Mi nis té rio da Cul tu ra – MinC.

Art. 3º É a Empre sa Bra si le i ra de Cor re i os e Te-
lé gra fos – ECT, au to ri za da a emi tir selo co me mo ra ti vo
em ho me na gem ao cen te ná rio de Cân di do Por ti na ri.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Cân di do Por ti na ri nas ceu em 1903, em Bro dós-
qui, no in te ri or de São Pa u lo, de uma fa mí lia de imi -
gran tes ita li a nos. Ao fa le cer em 1962, in to xi ca do por
tin tas, era fa mo so nos mais im por tan tes pa í ses do
mun do. Seus mu ra is es tão na Bi bli o te ca do Con gres-
so em Was hing ton e no Edi fí cio das Na ções Uni das
em Nova York.

Foi, para as Artes Plás ti cas,  o que Drum mond,
Vila-Lo bos, Gu i ma rães Rosa, tam bém de sua ge ra-
ção, fo ram para a po e sia, para a mú si ca e para a pro -
sa li te rá ria. Suas obras re pre sen ta ram úni cas ma ni-
fes ta ções de ter nu ra pelo povo bra si le i ro, que era
des cri to, in ter pre ta do e re tra ta do com pa i xão.

Hoje, a obra de Por ti na ri está sen do ca ta lo ga da
por in ter mé dio do pro je to que toma seu nome. São
qua se cin co mil tra ba lhos que com pre en dem cam po-
ne ses pa u lis tas, re ti ran tes nor des ti nos, va que i ros,
ope rá ri os, ín di os, mú si cos e vá ri os ou tros ti pos bra si-
le i ros. Pin tou re tra tos dos mu i tos ami gos e de pes so-
as que ri das. A sé rie de re tra tos de cri an ças me re ce
um des ta que pela ale gria e fas cí nio que exer ce.

Ape sar de sua vi são ex pli ci ta men te ma te ri a lis ta
da his tó ria, Por ti na ri re ve la fas cí nio e sen si bi li da de
por te mas de arte re li gi o sa. Sua con tri bu i ção nes te
par ti cu lar foi úni ca, com um ca pí tu lo es pe ci al para
seus pa i néis da Igre ja de São Fran cis co, na Pam pu-
lha, em Belo Ho ri zon te.

Por ti na ri, ape sar de sua for ma ção fran ce sa e sua 
as cen dên cia ita li a na, sen tia-se, no seu pró prio di zer
“um ca i pi ra”. Seu bió gra fo, Antô nio Cal la do ve ria no
seu es ti lo um con fli to en tre a Flo ren ça de seus an te-
pas sa dos e a Bro dós qui de seu nas ci men to e in fân cia.

Seja qual for sua fon te de ins pi ra ção e seu in te-
res se o fato é que Por ti na ri foi o gran de pin tor do Bra sil
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dos po bres e dos mís ti cos. Sua obra é, toda ela, uma
de cla ra ção, sem par, de amor pelo povo bra si le i ro.

Por isto, nada mais jus to que o mes mo povo bra -
si le i ro re tri bua, de cla ran do 2003, quan do Por ti na ri
com ple ta ria 100 anos, como “Ano Cân di do Por ti na ri”.

Sala das Ses sões, de de 2002. – De pu ta do
Gas tão Vi e i ra.

 (À Co mis são de Edu ca ção.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que pas so
a ler.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 23, DE 2003

Dá nova re da ção ao § lº do art. 100
da Cons ti tu i ção Fe de ral, cri an do li mi te
má xi mo para pa ga men to de obri ga ções
re la ti vas a pre ca tó ri os ju di ci a is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral nos ter mos do § 3º, do ar ti go 60 da
Cons ti tu i ção, pro mul ga a se guin te emen da ao tex to
cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 1º do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe de ral
pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 100. ...............................................
§ 1º É obri ga tó ria a in clu são, no or ça-

men to das en ti da des de di re i to pú bli co, de
ver ba ne ces sá ria ao pa ga men to de seus dé -
bi tos ori un dos de sen ten ças tran si ta das em
jul ga do, cons tan tes de pre ca tó ri os ju di ciá ri-
os, até o li mi te má xi mo de dois por cen to
das re ce i tas cor ren tes li qui das, como de fi ni-
do em lei com ple men tar, apre sen ta dos até
1º de ju lho, fa zen do-se o pa ga men to até o
fi nal do exer cí cio se guin te, ou em até ses-
sen ta par ce las, no caso em que ex ce de rem
o li mi te má xi mo, quan do te rão seus va lo res
atu a li za dos mo ne ta ri a men te. “ (NR)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi -
gor no pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro sub se-
qüen te a sua apro va ção.

Jus ti fi ca ção

Pro po mos a pre sen te emen da à Car ta Mag na,
de sor te a cor ri gir al gu mas ina de qua ções no re gi me

de pa ga men to de pre ca tó ri os ins ti tu ci o na li za do pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 30, pro mul ga da em 14 de
fe ve re i ro de 2000. Embo ra de cor ri do pe que no in ter-
reg no, já foi pos sí vel vis lum brar com cla re za os pro -
ble mas re sul tan tes da re da ção vi gen te para o dis po si-
ti vo, mor men te após as tran si ções de man da to ocor ri-
das em to dos os en tes fe de ra ti vos. Assim é que pro -
po mos fa zer uma pe que na al te ra ção no § 1º do art.
100 da Car ta Mag na com o de si de ra to de:

– li mi tar o mon tan te má xi mo a ser
com pro me ti do no Orça men to com o pa ga-
men to de pre ca tó ri os, que não de na tu re za
ali men tí cia, ao má xi mo de dois por cen to
das re ce i tas cor ren tes lí qui das, con so an te
de fi ni ção con fe ri da por le gis la ção com ple-
men tar;

– per mi tir, su pe ra do o li mi te má xi mo
su pra de fi ni do, que os dé bi tos se jam par ce-
la dos em até ses sen ta me ses, de sor te a
es ca lo nar o im pac to de pre ca tó ri os de ma i or
va lor so bre a fa zen da pú bli ca.

No mais, man te mos a re da ção ora vi gen te,
que tem cum pri do sua fi na li da de.

O ob je ti vo prin ci pal des ta ini ci a ti va é evi tar que
os en tes fe de ra ti vos se jam fi nan ce i ra men te in vi a bi li-
za dos por com pro mis sos as su mi dos no pas sa do,
sem fe rir o lou vá vel es pí ri to in tro du zi do pela Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal na con du ção das fi nan ças
pú bli ca sem nos so país. Pre ten de mos, mes mo de po is
de apro va da esta pro po si ção, apre sen tar pro po si ção
no sen ti do de de fi nir como cri me o des cum pri men to
de seus man da men tos, em com ple men to ao es for ço
de re gu la ri zar a si tu a ção, hoje caó ti ca, exis ten te no
âm bi to do pa ga men to de pre ca tó ri os.

A si tu a ção pre sen te se deve ao fato de di ver sos
go ver nan tes vi rem des cum prin do as obri ga ções con -
cer nen tes a pre ca tó ri os, ora de vi do à im pos si bi li da de
fi nan ce i ra de pa gar, ora de vi do à le niên cia de al guns
ór gãos do Po der Ju di ciá rio em fa zer cum prir suas de -
ter mi na ções nes se sen ti do. É cer to que, por ve zes, ao 
Ju di ciá rio é di fí cil dis cer nir en tre im pos si bi li da de de
pa ga men to e ma no bras pro te la tó ri as dos go ver nan-
tes em exer cí cio, da das as ca rac te rís ti cas imi nen te-
men te téc ni cas des se com ple xo tema e a fal ta de
trans pa rên cia crô ni ca do ana crô ni co sis te ma de con -
ta bi li da de pú bli ca ora vi gen te em nos so País. 

Ade ma is, após as úl ti mas ele i ções, foi pos sí vel
ve ri fi car que al guns pre fe i tos e go ver na do res pa ga-
ram pre ca tó ri os fora da or dem, fi can do os go ver nos
que os su ce de ram, obri ga dos a hon rar ime di a ta men-
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te di ver sos com pro mis sos, na for ma do § 2º do art.
100 da Cons ti tu i ção Fe de ral, in ver bis:

“Art 100. ................................................
§ 2º As do ta ções or ça men tá ri as e os

cré di tos aber tos se rão con sig na dos di re ta-
men te ao Po der Ju di ciá rio, ca ben do ao Pre -
si den te do Tri bu nal que pro fe rir a de ci são
exe qüen da de ter mi nar o pa ga men to se gun-
do as pos si bi li da des do de pó si to, e au to ri-
zar, a re que ri men to do cre dor, e ex clu si va-
men te para o caso de pre te ri men to de seu
di re i to de pre ce dên cia, o se qües tro da
quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé bi to.”

Tal ma no bra, de todo con de ná vel, que vi sou a
in vi a bi li zar fi nan ce i ra men te a ad mi nis tra ção dos su-
ces so res de fi ni dos pe las ur nas, res ta rá im pos sí vel
após a apro va ção da re da ção que ora pro po mos.

To ma mos como pa râ me tro para o es ta be le ci-
men to do li mi te má xi mo o mon tan te apu ra do das re -
ce i tas cor ren tes li qui das, por ser de fi ni ção já exis ten te
na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF. Man te mos
as sim a har mo nia do sis te ma de nor mas ora exis ten te
para fi nan ças pú bli cas, tor nan do pos sí vel a im ple-
men ta ção ime di a ta da re gra que es ta mos pro pon do.
A LRF, re cor da mos, já de fi ne li mi tes má xi mos em ba-
sa dos no mon tan te das re ce i tas cor ren tes lí qui das
para des pe sas com pes so al, para en di vi da men to,
para gas tos pre vi den ciá ri os, en tre ou tros. Ou tro ob je-
ti vo cen tral da pre sen te pro po si ção é im pe dir que as
obri ga ções com pre ca tó ri os eli mi nem a ca pa ci da de
de in ves ti men to dos en tes fe de ra ti vos, em sua gran de
ma i o ria com a sua ca pa ci da de fi nan ce i ra com ba li da.
Tor na-se in viá vel o de sen vol vi men to eco nô mi co e so -
ci al de um mu ni cí pio ou es ta do sem que ele te nha
uma ca pa ci da de mí ni ma de re a li zar in ves ti men tos em 
in fra-es tru tu ra e em po lí ti cas de or dem so ci al. Sem
es ses in ves ti men tos, não há de sen vol vi men to eco nô-
mi co e, con se qüen te men te, não cres cem as re ce i tas
pú bli cas, per pe tu an do o ci clo de di fi cul da des, apro-
fun da men to da po bre za e pos ter ga ção de com pro-
mis sos. E para so cor rer o ins ti tu to dos pre ca tó ri os
que apre sen ta mos a pre sen te pro pos ta, vi san do a
tor nar efe ti va men te pos sí vel o seu pa ga men to or de-
na do, mo ra li zan do a si tu a ção. O não es ta be le ci men to
até o pre sen te mo men to, de um li mi te má xi mo, a nos -
so en ten di men to, co li diu com a re a li da de da ad mi nis-
tra ção pú bli ca em sa tis fa zer as ne ces si da des de par -
ce la da so ci e da de que de pen de do cum pri men to das
atri bu i ções ca pi ta ne a das aos en tes fe de ra ti vos, até
mes mo para sua so bre vi vên cia. Não pode o pa ga-
men to de pre ca tó ri os pre ce der, por exem plo, aos gas -
tos com sa ú de pú bli ca. Por fim, fi xa mos sua vi gên cia
para o pri me i ro dia do exer cí cio fi nan ce i ro sub se-

qüen te a sua apro va ção, de sor te a evi tar mo di fi ca-
ções de nor mas fi nan ce i ras no de cor rer do exer cí cio,
o que pro vo ca ria inú me ras di fi cul da des. Des sa for ma
con ce de mos aos en vol vi dos o ne ces sá rio pra zo para
adap ta ção ao novo man da men to que ora su ge ri mos
ao País ado tar.Pelo que aci ma dis cor re mos, acre di ta-
mos jus to e opor tu no so li ci tar o apo io dos no bres co -
le gas Se na do res para apro va ção des ta Pro pos ta de
Emen da Cons ti tu ci o nal.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na dor
Efra im Mo ra is.
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LEGISLAÇÃO  CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................
Art. 100. (*) À ex ce ção dos cré di tos de na tu re za

ali men tí cia, os pa ga men tos de vi dos pela Fa zen da Fe -
de ral, Esta du al ou Mu ni ci pal, em vir tu de de sen ten ça
ju di ciá ria, far-se-ão ex clu si va men te na or dem cro no-
ló gi ca de apre sen ta ção dos pre ca tó ri os e à con ta dos
cré di tos res pec ti vos, pro i bi da a de sig na ção de ca sos
ou de pes so as nas do ta ções or ça men tá ri as e nos
cré di tos adi ci o na is aber tos para este fim.

§ 1º É obri ga tó ria a in clu são, no or ça men to das
en ti da des de di re i to pú bli co, de ver ba ne ces sá ria ao
pa ga men to de seus dé bi tos cons tan tes de pre ca tó ri-
os ju di ciá ri os, apre sen ta dos até 1º de ju lho, data em
que te rão atu a li za dos seus va lo res, fa zen do-se o pa -
ga men to até o fi nal do exer cí cio se guin te.

§ 2º As do ta ções or ça men tá ri as e os cré di tos
aber tos se rão con sig na dos ao Po der Ju di ciá rio, re co-
lhen do-se as im por tân ci as res pec ti vas à re par ti ção
com pe ten te, ca ben do ao Pre si den te do tri bu nal que
pro fe rir a de ci são exe qüen da de ter mi nar o pa ga men to,
se gun do as pos si bi li da des do de pó si to, e au to ri zar, a
re que ri men to do cre dor e ex clu si va men te para o caso
de pre te ri men to de seu di re i to de pre ce dên cia, o se-
qües tro da quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé bi to.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta ao dis pos to no art. 354 e se guin tes do 
Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2003

Fa cul ta às pes so as ju rí di cas o ar-
ma ze na men to dos li vros co mer ci a is, “Li -
vro Diá rio” e “Li vro Ra zão”, em meio
mag né ti co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Inclua-se no ar ti go 5º do De cre to-Lei nº

486, de 3 de mar ço de 1969 um § 4º com a se guin te
re da ção:

“Art. 5º. .................................................
..............................................................
§ 4º Admi te-se o ar qui va men to em

meio mag né ti co do Li vro Diá rio de exer cí ci-
os an te ri o res ao exer cí cio fi nan ce i ro em an -
da men to.” (A) 

Art. 2º O ca put do ar ti go 14 da Lei nº 8.218, de 
29 de agos to de 1991, pas sa a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 14. A tri bu ta ção com base no lu-
cro real so men te será ad mi ti da para as pes -
so as ju rí di cas que man ti ve rem, em boa or-
dem e se gun do as nor mas con tá be is re co-
men da das, fa cul ta da a uti li za ção de meio
mag né ti co de ar ma ze na gem, li vro ou fi chas
uti li za dos para re su mir e to ta li zar, por con ta
ou sub con ta, os lan ça men tos efe tu a dos no
Diá rio (Li vro Ra zão), man ti das as de ma is
exi gên ci as e con di ções pre vis tas na le gis la-
ção. (NR)”

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 60 dias.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor no pri me i ro dia do
exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te a sua apro va ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem ob je ti vo sim ples:
re du zir os cus tos das em pre sas, per mi tin do a uti li za-
ção de tec no lo gia no ar ma ze na men to de li vros con tá-
be is obri ga tó ri os. Nos dias que cor rem, as em pre sas
pos su em ar qui vos lo ta dos de li vros en ca der na dos,
que ca re cem de uso prá ti co, ocu pan do es pa ço fí si co
pre ci o so.

A uti li za ção de ar qui vos mag né ti cos re du zi rá o
vo lu me, o tra ba lho, me lho ran do a aces si bi li da de dos
da dos e sua uti li za ção.

Para evi tar pro ble mas de or dem téc ni ca ou fis -
cal, con ce de mos pra zo ao Po der Exe cu ti vo, para, por
meio de seus ór gãos com pe ten tes, re gu la men tar a
pre sen te nor ma, de sor te a evi tar cons tran gi men tos
ou com pli ca ções. Tam bém, para que não se ne ces si-
tem no vas leis para fa zer as atu a li za ções que a tec no-
lo gia de man da rá des sas ope ra ções, como ora se
apre sen ta a si tu a ção em que bus ca mos in ter vir. Res -
sal ta mos que a mo di fi ca ção que pro po mos é fa cul ta ti-
va às em pre sas, que as sim li vre men te ava li a rão a
con ve niên cia e a opor tu ni da de de ado tá-la.

Por fim, fi xa mos sua vi gên cia para o pri me i ro dia
do exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te a sua apro va ção,
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de sor te a evi tar mo di fi ca ções de nor mas fis ca is no
de cor rer do exer cí cio fis cal, o que pro vo ca inú me ras
di fi cul da des. Des sa for ma, con ce de mos, tan to às em -
pre sas como ao se tor pú bli co, o ne ces sá rio pra zo
para adap ta ção ao novo man da men to que ora su ge ri-
mos ao país ado tar.

Pelo que aci ma dis cor re mos, acre di ta mos jus to
e opor tu no so li ci tar o apo io dos no bres co le gas Se na-
do res para a apro va ção des te Pro je to de Lei.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003.  Se na-
dor Pa u lo Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

DECRETO-LEI Nº 486, DE 3 DE MARÇO DE 1969

Dis põe so bre es cri tu ra ção e li vros
mer can tis, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i-
ções que lhe con fe re o § 1º do art. 2º do Ato Insti tu ci o-
nal nº 5, de 13 de de zem bro de 1968, 

Decreta:
....................................................................................

Art. 5º Sem pre ju í zo de exi gên ci as es pe ci a is da
lei, é obri ga tó rio o uso de li vro Diá rio, en ca der na do
com fo lhas nu me ra das se gui da men te, em que se rão
lan ça dos, dia a dia, di re ta men te ou por re pro du ção,
os atos ou ope ra ções da ati vi da de mer can til, ou que
mo di fi quem ou pos sam vir a mo di fi car a si tu a ção pa -
tri mo ni al do co mer ci an te.

§ 1º O co mer ci an te que em pre gar es cri tu ra ção
me ca ni za da po de rá subs ti tu ir o Diá rio, os li vros fa cul-
ta ti vos ou au xi li a res por fi chas se gui da men te nu me-
ra das, me câ ni ca ou ti po gra fi ca men te.

§ 2º Os Li vros ou fi chas do Diá rio de ve rão con ter
ter mos de aber tu ra e de en cer ra men to, e ser sub me ti-
dos à au ten ti ca ção do ór gão com pe ten te do Re gis tro
do Co mér cio.

§ 3º Admi te-se a es cri tu ra ção re su mi da do Diá -
rio, por to ta is que não ex ce dam o pe río do de um mês,
re la ti va men te a con tas cu jas ope ra ções se jam nu me-
ro sas ou re a li za das fora da sede do es ta be le ci men to,
des de que uti li za dos li vros au xi li a res para re gis tro in -
di vi du al e con ser va dos os do cu men tos que per mi tam
sua per fe i ta ve ri fi ca ção.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos Eco nô mi-
cos, de Edu ca ção e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, ca ben do à úl ti ma a de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, de 2003

Dis põe so bre a de du ção, para fins
do im pos to de ren da das pes so as ju rí di-
cas, de des pe sas com sa lá ri os, en car gos
so ci a is e for ma ção pro fis si o nal de em-
pre ga dos no caso de pri me i ro re gis tro
em car te i ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de de zem-

bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes
pa rá gra fos:

“Art. 13. .................................................

..............................................................
 § 3º Po dem ser de du zi das em do bro

as des pe sas com sa lá ri os, en car gos so ci a is
e for ma ção pro fis si o nal de em pre ga do com
ida de en tre de zes se is e vin te e um anos,
des de que:

I – se tra te de pri me i ro em pre go, as sim
ca rac te ri za do pelo pri me i ro re gis tro em car -
te i ra de tra ba lho;

II – o em pre ga do es te ja re gu lar men te
ma tri cu la do e fre qüen tan do cur so de qual-
quer grau do sis te ma for mal de edu ca ção;

III – o con tra to de tra ba lho seja por
tem po de ter mi na do, não in fe ri or a um ano,
con for me o dis pos to no art. 443 da Con so li-
da ção das Leis do Tra ba lho – CLT, in de pen-
den te men te das con di ções es ta be le ci das
em seu § 2º;

IV – o nú me ro de em pre ga dos con tra-
ta dos não ul tra pas se os se guin tes per cen tu-
a is, que se rão apli ca dos cu mu la ti va men te:

a) cin qüen ta por cen to do nú me ro de
tra ba lha do res, para a par ce la in fe ri or a cin-
qüen ta em pre ga dos;

b) trin ta e cin co por cen to do nú me ro
de tra ba lha do res, para a par ce la en tre cin-
qüen ta e cen to e no ven ta e nove em pre ga-
dos; e

c) vin te por cen to do nú me ro de tra ba-
lha do res, para a par ce la aci ma de du zen tos
em pre ga dos;

V – seja apre sen ta do, anu al men te, ao
ór gão fis ca li za dor, na for ma es ta be le ci da
em nor ma es pe cí fi ca, de mons tra ti vo, com
re la ção no mi nal, dos con tra tos en qua dra dos
no be ne fí cio;
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VI – seja for ne ci do, ao fi nal do con tra to
de tra ba lho, cer ti fi ca do des cri ti vo da ex pe-
riên cia e da for ma ção pro fis si o nal pro por ci o-
na da.

§ 4º As par ce las re fe ri das no in ci so IV
do § 3º se rão cal cu la das so bre a mé dia arit -
mé ti ca men sal do nú me ro de em pre ga dos
en con tra dos por pra zo in de ter mi na do do es -
ta be le ci men to, nos seis me ses ime di a ta-
men te an te ri o res ao da data de vi gên cia
des ta dis po si ção.

§ 5º Para as con tra ta ções a que se re fe-
re o § 3º, as par tes ou seus re pre sen tan tes
le ga is es ta be le ce rão:

I – a in de ni za ção para as hi pó te ses de
res ci são an te ci pa da do con tra to de que tra ta
o ar ti go an te ri or, por ini ci a ti va do em pre ga-
dor ou do em pre ga do, não se apli can do o
dis pos to nos arts. 479 e 480 da CLI;

II – as mul tas pelo des cum pri men to de 
suas cláu su las.

§ 6º As de du ções pre vis tas no § 3º se -
rão as se gu ra das des de que, no mo men to
da con tra ta ção, o em pre ga dor es te ja adim-
plen te jun to ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al – INSS e ao Fun do de Ga ran tia do
Tem po de Ser vi ço – FGTS.

§ 7º As de du ções re fe ri das no § 3º
subs ti tu i rão en quan to:

I – o qua dro de em pre ga dos e a res-
pec ti va fo lha sa la ri al, da em pre sa ou es ta-
be le ci men to, fo rem su pe ri o res às res pec ti-
vas mé di as men sa is dos seis me ses ime di a-
ta men te an te ri o res ao da data de vi gên cia
des ta dis po si ção; e

II – o nú me ro de em pre ga dos con tra ta-
dos por pra zo in de ter mi na do for, no mí ni mo,
igual à mé dia re fe ri da no § 4º.

§ 8º As em pre sas que con tra ta rem
em pre ga dos nos ter mos do § 3º te rão pre fe-
rên cia na ob ten ção de re cur sos no âm bi to
dos pro gra mas exe cu ta dos pe los es ta be le ci-
men tos fe de ra is de cré di to, es pe ci al men te
jun to ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men-
to Eco nô mi co e So ci al – BNDES e ao Ban co
do Bra sil S.A.

§ 9º O des cum pri men to, pelo em pre-
ga dor, do dis pos to nos §§ 3º IV, 4º, 6º, e 7º
su je i ta-o a mul ta de mil Uni da des Fis ca is de
Re fe rên cia – UFIR, por tra ba lha dor con tra ta-
do nos mol des do § 3º, a qual cons ti tu i rá re -

ce i ta adi ci o nal do Fun do de Ampa ro ao Tra-
ba lha dor – FAT, de que tra ta a Lei nº 7.998,
de 11 de ja ne i ro de 1990. 

Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de ses sen ta dias. 

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Re a pre sen ta mos ao Se na do Fe de ral, pro je to
que apre sen ta mos à Câ ma ra dos De pu ta dos, quan do
exer cía mos o man da to de De pu ta do Fe de ral, em
2001. Fa ze mo-lo, tam bém, em hon ra a com pro mis so
que as su mi mos na cam pa nha que nos con du ziu ao
Se na do Fe de ral. Por fim, para man ter em pa u ta essa
idéia que cre mos de fun da men tal im por tân cia para os 
jo vens de nos so País. 

O Esta do deve es tar aten to à rá pi da evo lu ção
das tec no lo gi as de pro du ção, as qua is afe tam dras ti-
ca men te as de man das de for ça de tra ba lho. As em -
pre sas são for ça das, pela con cor rên cia glo ba li za da, a 
in tro du zir con tí nu os aper fe i ço a men tos em seus mé to-
dos e pro ces sos pro du ti vos, de tal sor te que a
mão-de-obra ne ces si ta ad qui rir re qui si tos de ver sa ti li-
da de e de adap ta bi li da de, sob a pena de bru tal au-
men to de ro ta ti vi da de ou, no caso ex tre mo, de de-
sem pre go.

De ou tra par te é oci o so des ta car a di fi cul da de
que os jo vens en fren tam para con quis tar seu pri me i ro
em pre go, jus ta men te por que não con se guem su prir,
pe ran te o po ten ci al em pre ga dor, o re qui si to bá si co de 
co nhe ci men to e ex pe riên cia que o sis te ma pro du ti vo
de man da de ses pe ra da men te. São fre qüen tes as no -
tí ci as so bre pos tos de tra ba lho que não se con se-
guem pre en cher, pa ra le la men te a hor das de de sem-
pre ga dos sem qua li fi ca ção ade qua da.

A edu ca ção for mal, que em prin ci pio deve ser
su pri da pelo Esta do, é in su fi ci en te para pro por ci o nar
mas sa crí ti ca de tra ba lha do res ap tos a ab sor ve rem,
rá pi da e efi ci en te men te, as no vas tec no lo gi as pro du-
ti vas. Exis te um enor me dé fi cit qua li ta ti vo de
mão-de-obra, que faz an te ver, in clu si ve, a ne ces si-
da de de mu i to em bre ve o Bra sil ser for ça do a fle xi bi-
li zar sua po lí ti ca imi gra tó ria, com a úni ca fi na li da de
de evi tar o es tran gu la men to da pro du ção com pe ti ti-
va. Oci o so des ta car as per ver sas con se qüên ci as de
tão in de se já vel ce ná rio. Bas ta ima gi nar a cres cen te
mar gi na li za ção da mão-de-obra lo cal e au men to da
po bre za pelo agra va men to das con di ções dis tri bu ti-
vas.Como co ro lá rio, au men to da con cen tra ção de ri -
que za.
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 A em pre ga bi li da de do tra ba lha dor bra si le i ro,
por tan to, já está bas tan te pre cá ria e ame a ça da pela
pró pria fra gi li da de e ine fi ciên cia do apa ra to da edu ca-
ção for mal. O en si no téc ni co e de cap ta ção com ple-
men tar, por sua vez, não tem a es tru tu ra e a es ca la
ne ces sá ri as para pro por ci o nar so lu ção na tu ral ao
pro ble ma.

O pre sen te pro je to de lei ata ca o pro ble ma con -
si de ran do os di ver sos as pec tos da ques tão. Por um
lado, bus ca pro mo ver a in te gra ção na tu ral do jo vem
es tu dan te no mer ca do de tra ba lho, con ju gan do a sua
edu ca ção for mal com a ob ten ção de ca pa ci ta ção e
ex pe riên cia pro fis si o nal. De ou tro lado, sob o as pec to
de in te res se das em pre sas, pre ten de atu ar no ní vel
de ca pa ci ta ção da for ça de tra ba lho para acom pa nhar
a evo lu ção das téc ni cas pro du ti vas.

Em ra zão da ex tre ma mu ta bi li da de das exi gên-
ci as cog ni ti vas e de ha bi li ta ção para o de sem pe nho
de ta re fas pro du ti vas, a ca pa ci ta ção veio aco plar-se
de fi ni ti va men te como com ple men to in dis pen sá vel da
edu ca ção for mal, den tro do am plo con ce i to da edu ca-
ção con ti nu a da. Esse con ce i to de ri va do re co nhe ci-
men to de que a di nâ mi ca evo lu ti va das tec no lo gi as de 
pro du ção, que hoje en vol vem e afe tam to dos os se to-
res da vida hu ma na, exi ge que o in di ví duo es te ja
sem pre sub me ti do ao pro ces so edu ca ti vo, sob ris co
de ine xo rá vel ob so les cên cia. Vale di zer, de pre ci a ção
ou, mes mo, ex clu são do mer ca do de tra ba lho.

A em pre sa me lhor co nhe ce as de man das do mer -
ca do de tra ba lho e as ne ces si da des de for ma ção da
mão-de-obra. Os em pre ga do res es tão ap tos a iden ti fi-
ca rem com pres te za e es pe ci fi ci da de as ca rên ci as, or -
ga ni zan do, por tan to, com ma i or ob je ti vi da de e me nor
dis per são de cus tos, os tre i na men tos ne ces sá ri os ao
au men to e/ou me lho ria da pro du ção, com me lhor apro -
ve i ta men to dos re cur sos hu ma nos dis po ní ve is.

As des pe sas com mão-de-obra, en car gos so ci-
a is e for ma ção pro fis si o nal dos em pre ga dos já são,
nor mal men te, de du tí ve is para fins fis ca is. Na ver da-
de, por tan to, o pro je to ino va ape nas em, per mi tin do a
de du ção em do bro, au men tar o in cen ti vo aos em pre-
ga do res para to ma rem a ini ci a ti va.

Do pon to de vis ta es ta tal, o pro je to se jus ti fi ca
ple na men te, em face do seu alto al can ce so ci al, em
ter mos ime di a tos, e tam bém do eco nô mi co, a em pre-
ga do res pela me nor pro du ti vi da de do em pre ga do
apren diz, em com pa ra ção com já ple na men te ca pa ci-
ta do e ex pe ri en te.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Octá vio.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as ju rí di cas, bem como
da con tri bu i ção so ci al so bre o lu cro lí-
qui do, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca. Faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

....................................................................................
Art. 13. Para efe i to de apu ra ção do lu cro real e

da base de cál cu lo da con tri bu i ção so ci al so bre o lu -
cro lí qui do, são ve da das as se guin tes de du ções, in -
de pen den te men te do dis pos to no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de no vem bro de 1964.

I – de qual quer pro vi são, ex ce to as cons ti tu í das
para o pa ga men to de fé ri as de em pre ga dos e de dé ci-
mo ter ce i ro sa lá rio, de que tra ta o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de ja ne i ro de 1995, com as al te ra ções da 
Lei nº 9.065, de 20 de ju nho de 1995, e as pro vi sões
téc ni cas das com pa nhi as de se gu ro e de ca pi ta li za-
ção, bem como das en ti da des de pre vi dên cia pri va da,
cuja cons ti tu i ção é exi gi da pela le gis la ção es pe ci al a
elas apli cá vel;

II – das con tra pres ta ções de ar ren da men to mer -
can til e do alu guel de bens mó ve is ou imó ve is, ex ce to
quan do re la ci o na dos in trin se ca men te com a pro du-
ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

III – de des pe sas de de pre ci a ção, amor ti za ção,
ma nu ten ção, re pa ro, con ser va ção, im pos tos, ta xas, se-
gu ros e qua is quer ou tros gas tos com bens mó ve is ou
imó ve is, ex ce to se in trin se ca men te re la ci o na dos com a
pro du ção ou co mer ci a li za ção dos bens e ser vi ços;

IV – das des pe sas com ali men ta ção de só ci os,
aci o nis tas e ad mi nis tra do res;

V – das con tri bu i ções não com pul só ri as, ex ce to
as des ti na das a cus te ar se gu ros e pla nos de sa ú de, e
be ne fí ci os com ple men ta res as se me lha dos aos da
pre vi dên cia so ci al, ins ti tu í dos em fa vor dos em pre ga-
dos e di ri gen tes da pes soa ju rí di ca;

VI – das do a ções, ex ce to as re fe ri das no § 2º;
VII – das des pe sas com brin des.
§ 1º Admi tir-se-ão como de du tí ve is as des pe sas

com ali men ta ção for ne ci da pela pes soa ju rí di ca, in-
dis tin ta men te, a to dos os seus em pre ga dos.

§ 2º Po de rão ser de du zi das as se guin tes do a-
ções:
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I – as de que tra ta a Lei nº 8.313, de 23 de de -
zem bro de 1991;

II – as efe tu a das às ins ti tu i ções de en si no e pes -
qui sa cuja cri a ção te nha sido au to ri za da por lei fe de-
ral e que pre en cham os re qui si tos dos in ci sos I e II do
art. 213 da Cons ti tu i ção Fe de ral, até o li mi te de um e
meio por cen to do lu cro ope ra ci o nal, an tes de com pu-
ta da a sua de du ção e a de que tra ta o in ci so se guin te;

III – as do a ções, até o li mi te de dois por cen to do 
lu cro ope ra ci o nal da pes soa ju rí di ca, an tes de com -
pu ta da a sua de du ção, efe tu a das a en ti da des ci vis,
le gal men te cons ti tu í das no Bra sil, sem fins lu cra ti vos,
que pres tem ser vi ços gra tu i tos em be ne fí cio de em -
pre ga dos da pes soa ju rí di ca do a do ra, e res pec ti vos
de pen den tes, ou em be ne fí cio da co mu ni da de onde
atu em, ob ser va das as se guin tes re gras:

a) as do a ções, quan do em di nhe i ro, se rão fe i tas
me di an te cré di to em con ta cor ren te ban cá ria di re ta-
men te em nome da en ti da de be ne fi ciá ria;

b) a pes soa ju rí di ca do a do ra man te rá em ar qui-
vo, à dis po si ção da fis ca li za ção, de cla ra ção, se gun do
mo de lo apro va do pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral,
for ne ci da pela en ti da de be ne fi ciá ria, em que esta se
com pro me te a apli car in te gral men te os re cur sos re-
ce bi dos na re a li za ção de seus ob je ti vos so ci a is, com
iden ti fi ca ção da pes soa fí si ca res pon sá vel pelo seu
cum pri men to, e a não dis tri bu ir lu cros, bo ni fi ca ções
ou van ta gens a di ri gen tes, man te ne do res ou as so ci a-
dos, sob ne nhu ma for ma ou pre tex to;

c) a en ti da de ci vil be ne fi ciá ria de ve rá ser re co-
nhe ci da de uti li da de pú bli ca por ato for mal de ór gão
com pe ten te da União.
....................................................................................

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Assun tos Eco nô mi cos, ca ben do à úl ti ma
a de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí ci os que pas so a ler.

São li dos os se guin tes:

OF. PSDB/Nº 593/2003

Bra sí lia 15 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Rose

de Fre i tas e He le nil do Ri be i ro como mem bros ti tu la-
res, e os De pu ta dos José Mú cio e Antô nio Car los
Men des Tha me, como mem bros su plen tes, para in te-
gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me -

di da Pro vi só ria nº 117, de 2003, que “al te ra dis po si ti-
vos da Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, que cria
o Fun do Se gu ro-Sa fra e ins ti tui o be ne fí cio Se gu-
ro-Sa fra”, em subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca-
dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF.PSDB/Nº 598/2003

Bra sí lia 15 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Indi co a Vos sa Exce lên cia os De pu ta dos Anto -

nio Car los Pan nun zio e Thel ma de Oli ve i ra, como
mem bros ti tu la res, e os De pu ta dos Edu ar do Bar bo sa
e Rom mel Fe i jó, como mem bros su plen tes, para in te-
gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me -
di da Pro vi só ria nº 118, de 2003, que “al te ra a Lei nº
9.294, de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as
res tri ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-
ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e
de fen si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220
da Cons ti tu i ção Fe de ral”, em subs ti tu i ção aos an te ri-
or men te in di ca dos.

Res pe i to sa men te, – De pu ta do Ju tahy Ju ni or,
Lí der do PSDB.

OF/GAB/I/Nº 360

Bra sí lia, 16 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Mo re i ra Fran co pas sa a in te grar, na qua li da de de Ti tu-
lar, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção – 2002, em mi nha subs ti tu i ção.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção. – De pu ta do Eu ní cio
Oli ve i ra, Lí der do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu a Men sa-
gem nº 35, de 2003-CN (Nº 144/2003, na ori gem),
que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de ju lho de 2000, o
Re la tó rio de Ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al cor res-
pon den te ao exer cí cio de 2002.

A Men sa gem vai à Co mis são de Pla nos, Orça -
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº 
08, de 2003-CN (Nº 287/GP/2003, na ori gem), que
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en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do
art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 – Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio das Con tas do
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, re la ti vas ao exer cí cio de
2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o ex -
pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União para
ela bo ra ção de pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº 
09, de 2003-CN (Nº 1.566/2003, na ori gem), que en -
ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art.
56 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 – Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio de Con tas da
Jus ti ça Ele i to ral, re la ti vas ao exer cí cio fi nan ce i ro de
2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o ex -
pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União para
ela bo ra ção de pa re cer pré vio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce beu o Ofí cio nº
10, de 2003-CN (Nº 1.189/PRES/046-SEPLA-GS/2003, 
na ori gem), que en ca mi nha ao Con gres so Na ci o nal,
nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de 
2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o Re la tó rio
das Con tas do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, re la ti vas ao
exer cí cio fi nan ce i ro de 2002.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple men tar nº
101, de 2000 – Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, o ex -
pe di en te lido vai ao Tri bu nal de Con tas da União para
ela bo ra ção de pa re cer pré vio.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Pre si den-
te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Con ce do
a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Osmar Dias.

O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela or dem.) –
Sr. Pre si den te, so li ci to mi nha ins cri ção para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Na pror -
ro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª será aten di do
para o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, para co mu-
ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re -
gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Há ora -
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Del cí dio Ama ral.
S. Exª dis põe de até vin te mi nu tos para seu pro -

nun ci a men to.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Ro meu Tuma, bom
dia! É uma sa tis fa ção es tar aqui com V. Exª pre si din do
a Mesa.

Bom dia a to dos! Que Deus ilu mi ne e aben çoe
to dos nós!

Sr. Pre si den te, fa la rei hoje so bre o Se tor Elé tri co
Bra si le i ro, que tem sido, com cer te za, um dos pi la res
do de sen vol vi men to in dus tri al e eco nô mi co da his tó-
ria des te País. A con tri bu i ção des te se tor se deu a
par tir de uma das pi o res se cas en fren ta das pelo Bra -
sil nes te sé cu lo, en tre os anos de 1951 e 1956 e, con -
jun ta men te, de uma ar ran ca da de sen vol vi men tis ta
das mais sig ni fi ca ti vas da Na ção.

O sis te ma elé tri co bra si le i ro é com pos to de uma 
ge ra ção de ener gia elé tri ca, ba si ca men te ten do como 
ma té ria-pri ma a água. Con vém lem brar que qua se
90% da ge ra ção de ener gia no Bra sil são pro ve ni en-
tes da hi dro e le tri ci da de.

Con to um pou co da his tó ria do Se tor Elé tri co
Bra si le i ro: sua re gu la men ta ção ini ci ou-se no pe río do
de 1934 a 1941, quan do se ins ti tu iu o Có di go de
Águas, que ti nha como prin ci pal fun ção con tro lar as
con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca que atu a vam no
ter ri tó rio bra si le i ro. Pos te ri or men te, foi cri a do o Con -
se lho Na ci o nal de Águas e Ener gia para sa ne ar os
pro ble mas de su pri men to, re gu la men ta ção e ta ri fa re -
fe ren tes à in dús tria de ener gia elé tri ca. O Có di go de
Águas foi um ver da de i ro mar co na his tó ria do Se tor
Elé tri co Bra si le i ro.

Mais adi an te, en tre os anos de 1952 e 1961, é
re a li za da a con so li da ção da ex pan são do se tor elé tri-
co bra si le i ro por in ter mé dio de vá ri as me di das de
gran de im pac to. Re gis tro aqui a cri a ção do Ban co Na -
ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co, vol ta do es pe-
ci fi ca men te para as ques tões de ener gia e trans por te.

Fun da men tal men te, Sr. Pre si den te, há dois
mar cos his tó ri cos: a en tra da em ope ra ção da Usi na
de Pa u lo Afon so I, um dos or gu lhos da Re gião Nor -
des te e da Com pa nhia Hi dre lé tri ca do São Fran cis co;
e da Ter me lé tri ca de Pi ra ti nin ga, a óleo com bus tí vel,
em São Pa u lo, a pri me i ra ter me lé tri ca do Bra sil, as -
sim como Pa u lo Afon so I foi a pri me i ra usi na hi dre lé-
tri ca bra si le i ra com im pac to for te na eco no mia do
nos so País, es pe ci al men te na Re gião Nor des te.

Ou tro mar co his tó ri co é a cri a ção das Cen tra is
Elé tri cas de Fur nas, em pre sa de re fe rên cia, que, ini -
ci al men te, ti nha como ob je ti vo apro ve i tar o po ten ci al
hi dre lé tri co do rio Gran de.
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Em 1960, o sa u do so Pre si den te Jus ce li no Ku-
bits chek cri ou o Mi nis té rio de Mi nas e Ener gia e, em
1961, a Ele tro brás, em pre sa de fun da men tal im por-
tân cia no de sen vol vi men to do nos so País.

O an ti go De par ta men to Na ci o nal de Águas e
Ener gia – DNAE – foi cri a do em 1965, com a res pon-
sa bi li da de da re gu la men ta ção dos ser vi ços de ener -
gia elé tri ca no País.

Esse mo de lo vi go rou até o iní cio da dé ca da de
1990, quan do, por in ter mé dio da Lei nº 8.031, foi cri a-
do o Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção – PND, le -
van do-se em con si de ra ção, à épo ca, a ten dên cia uni -
ver sal de in ves ti men tos pri va dos em ati vi da de de in -
fra-es tru tu ra. Como va mos ter opor tu ni da de de co-
men tar, hoje, essa vi são é bas tan te di fe ren te da qui lo
que se ve ri fi ca va no iní cio do anos 90.

As Leis 8.987/95 e 9.074/95 são al gu mas das
mo di fi ca ções que bus cam in se rir a con cep ção de
com pe ti ti vi da de no âm bi to do se tor elé tri co e fa zer
com que os in ves ti men tos em obras ina ca ba das ou
pa ra li sa das in clu í das no Pla no De ce nal de ves sem
ser fe i tos com a par ti ci pa ção ma jo ri tá ria do se tor pri -
va do.

Como de cor rên cia, as au to ri da des go ver na-
men ta is co me ça ram a es tu dar um novo mo de lo ins ti-
tu ci o nal, que es ta va ba si ca men te cal ca do na des ver-
ti ca li za ção do se tor elé tri co na ci o nal. Isso foi fe i to por
meio do De cre to nº 1.481, de 3 de maio de 1995, do
De cre to nº 1.503, de 25 de maio de 1995, e do De cre-
to nº 1.677, de 18 de ou tu bro de 1995. Sen do que – e
é mu i to im por tan te fa zer este re gis tro – as em pre sas
in te gran tes do sis te ma Ele tro brás fo ram in clu í das no
Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.

Tal de ci são foi to ma da em ra zão dos sé ri os pro -
ble mas pe los qua is pas sa va o se tor elé tri co bra si le i ro.
Para que V. Exªs te nham uma idéia: a par tir de 1988,
os in ves ti men tos para o se tor de ener gia re du zi-
ram-se dras ti ca men te, de mons tran do a in ca pa ci da de
do go ver no fe de ral de im pul si o nar o pro ces so de ex -
pan são do se tor elé tri co. Bas ta lem brar que, em 1987, 
os in ves ti men tos no se tor se en con tra vam pró xi mos a 
R$22 bi lhões e, em 1995, esse va lor não pas sa va de
R$6 bi lhões.

Como con se qüên cia des se sub-in ves ti men to,
que nes se pe río do só con se guiu ex pan dir a ca pa ci da-
de ins ta la da de 46,3 MW em 1988 para 55,4 MW em
1995, e de vi do a um ace le ra do cres ci men to de con su-
mo de ener gia elé tri ca, de 190 TWh em 1988 para
250 TWh em 1994, evi den te men te a si tu a ção do país, 
no as pec to de su pri men to de ener gia elé tri ca, co me-
çou a pre o cu par bas tan te. O ris co de dé fi cit, que em
1999 era es ti ma do em 16%, fi cou em 5,4% em fun ção

das chu vas do pe río do, po rém, em 2000, a ex pec ta ti-
va de 9% de ris co de dé fi cit che gou a 18% – por tan to,
uma si tu a ção de ex tre ma pre o cu pa ção com re la ção
ao su pri men to de ener gia elé tri ca ao país.

Em 1999, duas di re tri zes fo ram es ta be le ci das
pelo go ver no fe de ral. A pri me i ra, de de se nhar um
novo mo de lo para o se tor elé tri co, e para isso fo ram
con tra ta das em pre sas de con sul to ria, não só na ci o-
na is mas tam bém in ter na ci o na is. E gos ta ria aqui de
fa zer um re gis tro im por tan te: tal vez es sas con sul to ri-
as ti ves sem mu i ta ex pe riên cia em al guns mo de los
ener gé ti cos im plan ta dos no mun do, mas o nos so mo -
de lo ener gé ti co é es pe ci al, pois é cal ca do prin ci pal-
men te na ge ra ção hi dre lé tri ca, sen do sua pro du ção,
por tan to, ale a tó ria.

A pri me i ra per gun ta que cabe ser fe i ta é: se mo -
de los si mi la res que vi nham sen do im plan ta dos em
ou tros pa í ses ti ve ram su ces so, por que o mo de lo bra -
si le i ro não teve su ces so?

Eu gos ta ria de fa zer al gu mas pon de ra ções com
re la ção ao as sun to. Ne nhum país que pri va ti zou seu
se tor elé tri co o fez num es pa ço cur to de tem po. Vou
dar o exem plo da Ingla ter ra, onde até hoje são fe i tos
ajus tes: o mo de lo in glês le vou, para ser im plan ta do,
apro xi ma da men te dez anos. Além dis so, há algo fun -
da men tal: para que ocor ra um pas so ini ci al de trans -
for ma ção: é ex tre ma men te im por tan te de fi nir-se um
con jun to mí ni mo de re gras cla ras, trans pa ren tes e
com subs tân cia téc ni ca.

O que acon te ceu no Bra sil? As em pre sas de
dis tri bu i ção co me ça ram a ser ven di das em fun ção até 
da si tu a ção crí ti ca dos Esta dos, sem que ti vés se mos
tra ba lha do com base em um mar co re gu la tó rio con -
sis ten te. O re sul ta do dis so foi que as em pre sas es ta-
ta is bra si le i ras – as do sis te ma Ele tro brás – fo ram
pro i bi das de in ves tir em ge ra ção e trans mis são de vi-
do ao Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, e fi ca-
ram pa ra li sa das.

Por fal ta de um mar co re gu la tó rio con sis ten te e
con fiá vel, os in ves ti do res pri va dos não apa re ce ram
com o vo lu me de in ves ti men tos es pe ra do. E mais:
isso ocor reu em um pe río do em que os ín di ces plu vi o-
mé tri cos re gis tra dos fo ram ex tre ma men te ba i xos. O
que acon te ceu? Ti ve mos um ra ci o na men to dra má ti co
no país, que teve seu iní cio em 2001 e que se en cer-
rou em 2002 – en cer rou-se não por que gran des mu -
dan ças ti ves sem sido fe i tas no as pec to es tru tu ral e
re gu la tó rio, mas por que al guns pro je tos fo ram im-
plan ta dos para ga ran tir um mí ni mo de con fi a bi li da de
ao sis te ma, e cho veu bas tan te.

Ape sar de ter mos sa í do do ra ci o na men to, o
qua dro con ti nua con fu so. A de man da por ener gia caiu 
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qua se 30%. Hoje, te mos uma frus tra ção de ca i xa mu i-
to for te nas em pre sas em fun ção do im pac to do ra ci o-
na men to – se, por um lado, o ra ci o na men to le vou a
po pu la ção a um con su mo de ener gia mais cons ci en-
te, por ou tro, frus trou a ex pan são do mer ca do de ge -
ra ção, trans mis são e dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Por fa vor, meu caro Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Le van ta V.
Exª um pro ble ma que é cru ci al para o cres ci men to do
País e, por que não di zer, para a vida nor mal da po pu-
la ção. Não se tra ta ape nas do cres ci men to eco nô mi-
co: tra ta-se tam bém do con for to da po pu la ção – a te -
le vi são, o ar-con di ci o na do, o li qui di fi ca dor, a ge la de i ra
e vá ri os ou tros ele tro do més ti cos que fa ci li tam a vida
de pen dem para seu fun ci o na men to de ener gia elé tri-
ca. Além dis so, V. Exª le van ta um pon to ain da mais im -
por tan te: a que da do con su mo. Essa sig ni fi ca ti va que -
da no con su mo teve como con se qüên cia a re du ção
na ar re ca da ção do ICMS so bre ener gia, o que pe na li-
zou bru tal men te to dos os es ta dos. Por exem plo, o Rio
de Ja ne i ro per deu 2 bi lhões e meio no ano de 2001 e,
em 2002, per deu 2 bi lhões de ar re ca da ção so bre a
ener gia. Isso me xeu du ra men te com os or ça men tos
de to dos os es ta dos. Hoje, nós te mos de zes se is es ta-
dos for te men te afe ta dos pe las con se qüên ci as do
apa gão, que ge rou uma for te di mi nu i ção no con su mo.
Mes mo com a re gu la ri za ção do for ne ci men to de
ener gia, nun ca mais se vol tou a gas tar como an tes. A
po pu la ção apren deu a eco no mi zar, e isso me xeu for -
te men te com as fi nan ças dos es ta dos. No caso do Rio 
de Ja ne i ro, a re cu pe ra ção foi de 500 mi lhões de um
ano para o ou tro – de dois e meio para dois – e para
este ano se es ti ma que a per da de ar re ca da ção fi que
em tor no de um bi lhão e oi to cen tos, mas se rão um e
oi to cen tos que de i xa rão de en trar no ca i xa de vi do a
um apa gão ocor ri do anos atrás. Que co i sa in crí vel!
Pa ra be ni zo V. Exª por es tar abor dan do esse as sun to,
e lem bro que uma par ce la da dí vi da dos es ta dos ad -
vém exa ta men te do apa gão.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Del cí-
dio Ama ral, eu gos ta ria de par ti ci par do seu pro nun ci-
a men to.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não, Se na dor Mão San ta. Ape nas gos ta ria, se V.
Exª me per mi tir, de fa zer um co men tá rio so bre as
pon de ra ções do Se na dor Ney Su as su na.

É im por tan te o re gis tro fe i to por V. Exª, Se na dor
Ney Su as su na: o apa gão trou xe gran des pre ju í zos.

Não foi só uma fal ta de ener gia du ran te um de ter mi-
na do tem po: hou ve a que da na ar re ca da ção dos
Esta dos, a re ces são eco nô mi ca, o de sem pre go e a
frus tra ção de in ves ti men tos. Ne nhum in dus tri al vai
ins ta lar uma in dús tria sem ener gia dis po ní vel para
pro du zir. Ener gia é um bem fun da men tal, é um in su-
mo fun da men tal, as sim como é im por tan te a ra ci o na-
li za ção do con su mo.

Meu caro Se na dor Ney Su as su na, para V. Exª
ter uma idéia: nem o Pro cel, em seus de zo i to anos de
exis tên cia, con se guiu con ser var tan ta ener gia como a 
que foi pou pa da em de cor rên cia do ra ci o na men to que 
ti ve mos em 1991 – o lado bom e o lado ruim.

Meu caro Se na dor Mão San ta, ouço V. Exª.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Del cí-

dio Ama ral, aten ta men te es ta mos ou vin do e apren-
den do com o seu sá bio pro nun ci a men to. Nes ses pou -
cos dias de con vi vên cia aqui, já pude an te ver para V.
Exª pers pec ti vas in ve já ve is na po lí ti ca des te país.
Vejo-o em bre ve go ver na dor de Mato Gros so, mi nis tro
de Mi nas e Ener gia e tal vez até Pre si den te des te
país, para nos sa fe li ci da de. Ener gia é fun da men tal e
vou lhe dar o tes te mu nho de uma ex pe riên cia vi vi da
nes sa área. Não sou con tra em pre sas – meu avô era
em pre sá rio, meu ir mão é em pre sá rio –, eu não te nho
nada con tra a ati vi da de em pre sa ri al, mas não sou a
fa vor da ex plo ra ção eco nô mi ca tra di ci o nal da ener gia,
por que a ener gia é um bem fun da men tal, é res pon sá-
vel pela in du ção do de sen vol vi men to. O em pre sá rio
só in ves te di an te da pers pec ti va de lu cro, sem isso ele 
não se move. A ener gia hoje é o mo tor de qual quer
em pre en di men to e, além dis so, é res pon sá vel pela fi -
xa ção do ho mem no cam po. Se não le var mos ener gia
ao cam po, o ho mem vem para os cen tros ur ba nos,
pro vo can do o in cha ço po pu la ci o nal e o de sem pre go
nas ci da des. Além dis so, se a em pre sa per ten cer ao
Go ver no do Esta do, o ICMS é re ti do. Qu an do fui Go -
ver na dor do Pi a uí, fi ca va com os R$4 mi lhões ar re ca-
da dos men sal men te com o ICMS. Com esse di nhe i ro,
o go ver no pa ga va a ener gia das fa mí li as po bres, prin -
ci pal men te as fa mí li as do cam po, para que pu des sem
ou vir mú si ca, a cri an ça pu des se es tu dar e en con trar
a luz do sa ber. Isto é, eu in ves tia todo aque le di nhe i ro
em de sen vol vi men to ener gé ti co. Na mi nha re gião,
que é o li to ral, a ener gia não era su fi ci en te para fa zer
fun ci o nar um li qui di fi ca dor; eram 69kW. Le vei, en tão,
de Te re si na ao li to ral, 138kW, 20MW. Mas um bem
nun ca vem só: hoje, tal vez, seja o ma i or in ter pos to de
car ci ni cul tu ra do mun do. Com a pes te do ca ma rão no
Equa dor, eles vi e ram bus car no Nor des te. E, com o
di nhe i ro, foi pos sí vel ao Go ver na dor fa zer uma su bes-
ta ção e le var a ener gia elé tri ca. Por tan to, é fun da men-
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tal que es sas em pre sas per ten çam ao Go ver no, por -
que so nha mos com a dis tri bu i ção de ri que za e com
uma so ci e da de jus ta, igua li tá ria e fra ter na. Essas são
as nos sas pa la vras. E V. Exª, quan do vem re pe ti da-
men te à tri bu na, mos tra que tem co nhe ci men to da
pro ble má ti ca do Bra sil.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Mão San ta.

Como ho mem que fui do se tor elé tri co, gos ta ria
de fa zer um re gis tro: o Pi a uí tem um seg men to mu i to
acen tu a do de po pu la ção de ba i xa ren da. O Go ver no,
por tan to, tem que es tu dar uma for ma de aten der os
Esta dos com esse per fil para que nós, efe ti va men te,
uni ver sa li ze mos a ener gia elé tri ca em to dos os Esta -
dos do nos so País. 

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Per mi te V.
Exª um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Pois não. Ouço o apar te de V. Exª, no bre Se na dor Ro -
me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Se na dor Del cí dio Ama ral, que ro, pri me i ra men te, di zer
da mi nha sa tis fa ção em apar teá-lo, pois so mos ami -
gos de lon go tem po e V. Exª, in clu si ve, pres tou ser vi-
ços ao meu Esta do, já que exer ceu um pa pel im por-
tan te para que a Ele tro nor te pu des se ge rar ener gia
em Ro ra i ma. E, gra ças a isso, a Ele tro nor te cons tru iu
a li ga ção de Guri até Boa Vis ta, re sol ven do o pro ble-
ma de ener gia do Esta do. V. Exª, por tan to, deu uma
im por tan te con tri bu i ção na so lu ção des se pro ble ma.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT-MS) –
Obri ga do, no bre Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Além dis so,
V. Exª é um es pe ci a lis ta do se tor de ener gia, pe tró leo,
gás, en fim, a Casa ga nhou mu i to com a sua vin da
para cá. Ago ra po de mos ter um de ba te es pe ci a li za do
com um Se na dor que, efe ti va men te, co nhe ce bem a
con di ção na ci o nal e in ter na ci o nal de ener gia. Qu e ro
pa ra be ni zá-lo pelo seu dis cur so e di zer que este de -
ba te é fun da men tal para o País. Te mos al gu mas pre o-
cu pa ções, como por exem plo, o mo de lo de ge ra ção e
de dis tri bu i ção de ener gia avan çou pre ci san do de al -
guns re pa ros. Pre o cu pa-me a ques tão das ta ri fas e
tam bém, como dis se o no bre Se na dor Mão San ta, a
ques tão so ci al. Te mos que ter ener gia abun dan te e
ba ra ta para im pul si o nar o de sen vol vi men to e me lho-
rar a qua li da de de vida da po pu la ção. É tris te e la men-
tá vel ain da ver mos, hoje, na pe ri fe ria das gran des ci -
da des, um nú me ro gran de de li ga ções ir re gu la res, os
cha ma dos “ga tos”, co lo can do em ris co a po pu la ção
e, mu i tas ve zes, ca u san do os in cên di os em fa ve las

que te mos vis to, e tudo isso exa ta men te pela fal ta de
con di ção da po pu la ção, que não pode pa gar a ener -
gia de for ma le gal. Este ain da é um de sa fio para o
País. O Go ver no Lula tem o de sa fio de apri mo rar o
mo de lo im plan ta do na ges tão do Pre si den te Fer nan-
do Hen ri que, que não é per fe i to, te mos cons ciên cia,
mas que já é um avan ço. Nes se sen ti do, te nho cer te-
za de que V. Exª irá pon tu ar, re pre sen tan do bem a to -
dos nós nes te de ba te no Se na do e no Go ver no. Meus
pa ra béns e seja bem-vin do ao Se na do para con ti nu ar
fa zen do o tra ba lho que já se acos tu mou a fa zer, ao
lon go da vida, com com pe tên cia, de ter mi na ção e bri -
lhan tis mo.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, an tes de con ce der o
apar te a V. Exª, gos ta ria de fa zer um re gis tro. Eu e o
Se na dor Ro me ro Jucá en fren ta mos gran des de sa fi os
em Ro ra i ma, na épo ca em que se ra ci o na va ener gia
for te men te e que a po pu la ção, re vol ta da, que bra va
usi nas ter me lé tri cas. V. Exª deve se lem brar. Gra ças a
Deus, hoje, com aque le pro je to de ter mo e le tri ci da de
a óleo ins ta la do por V. Exª jun to com a Ele tro nor te,
Ro ra i ma mu dou bas tan te. E tam bém, de po is, com a
ener gia con fiá vel e a um pre ço com pe ti ti vo.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro dolp ho Tou ri-
nho.

O Sr. Ro dolp ho Tou ri nho (PFL – BA) – Se na-
dor Del cí dio Ama ral, gos ta ria de apro ve i tar o que o
Se na dor Mão San ta co lo cou aqui, aliás, de for ma mu -
i to pró pria, em re la ção à im por tân cia da fi xa ção do
ho mem no cam po e a ex pe riên cia de S. Exª no Esta do
do Pi a uí. Qu e ro tam bém me re fe rir à ques tão da uni -
ver sa li za ção, abor da da por V. Exª. Na ver da de, o Pro -
gra ma Luz no Cam po, cri a do para ten tar a uni ver sa li-
za ção, está exa u ri do. E tam bém a ques tão do fi nan ci-
a men to me di an te a re ser va glo bal de re ver são. Nes se
sen ti do, pen so que V. Exª será um par ce i ro no que es -
ta mos nos pro pon do a fa zer, isto é, au men tar o Pro -
gra ma Luz no Cam po ou bus car um subs ti tu to para
esse pro gra ma, que é de suma im por tân cia. Sa be-
mos que é mu i to di fí cil para as dis tri bu i do ras aju da-
rem nis so, até por que pas sa ram por pro ble mas já co -
nhe ci dos por to dos, qua is se jam, a ques tão do ra ci o-
na men to e a ques tão cam bi al. Aliás, o gran de pro ble-
ma das dis tri bu i do ras de ener gia, hoje, não é tan to a
que da do con su mo, mas a ques tão cam bi al, pois dois
ter ços dos seus re sul ta dos fo ram ex tre ma men te afe -
ta dos pelo pro ble ma cam bi al, já que fo ram es ta be le ci-
das em um mo de lo utó pi co de um para um, e o dó lar
pas sou a va ler R$3,00 ou R$3,50. Por tan to, essa
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ques tão da uni ver sa li za ção po de rá ser tra ta da aqui,
no Con gres so Na ci o nal e no Se na do Fe de ral, e ha ve-
re mos de achar a me lhor for ma para isso. Qu e ro no -
va men te pa ra be ni zá-lo, pois, como sem pre, quan do
vai à tri bu na, V. Exª faz ex po si ções mu i to cla ras e lú ci-
das, o que é ex tre ma men te im por tan te quan do es ta-
mos re ven do o mo de lo do sis te ma elé tri co.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho, em pri me i ro lu gar, gos -
ta ria de agra de cer as suas pa la vras e di zer a V. Exª o
quan to é im por tan te a uni ver sa li za ção e o Pro gra ma
Luz no Cam po, o qual foi lan ça do por V. Exª no meu
Esta do, Mato Gros so do Sul, quan do Mi nis tro de Mi -
nas e Ener gia.

Em um Esta do que tem uma eco no mia ru ral mu -
i to for te como o Mato Gros so do Sul, sa be mos a im -
por tân cia des se pro gra ma. Por tan to, ao lon go des te
ano, va mos in ves tir mais de R$20 mi lhões no Pro gra-
ma Luz no Cam po, pelo im pac to que trou xe para toda
a nos sa po pu la ção ru ral.

Mu i to obri ga do, Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –

Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –

Con ce do o apar te ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga-
lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Del cí dio Ama ral, fi quei fe liz em ou vir o dis-
cur so de V. Exª pelo tra ba lho que re a li za no se tor há
mu i tos anos. V. Exª abor da com pro pri e da de esse
tema e se des ta ca no se tor como um ho mem que
sabe, re al men te, os pro ble mas da área. Esse pro gra-
ma Luz no Cam po, im plan ta do pelo Mi nis tro Ro dolp-
ho Tou ri nho, foi um su ces so em todo o País, prin ci pal-
men te na que les lu ga res mais ca ren tes. E isso é im-
por tan te ser en fa ti za do. Mas tam bém gos ta ria de sa li-
en tar a pes soa de V. Exª, atu an do no Mi nis té rio como
tam bém na Pe tro brás.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
V. Exª se des ta cou como ho mem do se tor e, a cada
dia, fica mais in te gra do com os pro ble mas elé tri cos
bra si le i ros. Daí o va lor do seu dis cur so.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
É uma hon ra mu i to gran de re ce ber esse elo gio de V.
Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Se na dor
Del cí dio Ama ral, pe di ria a V. Exª que, se pu des se, agi -

li zas se o seu pro nun ci a men to, por que hoje é um dia
es pe ci al.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Está bem.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Tam bém
gos ta ria de fa zer um ape lo a to dos as Srªs e Srs. Se -
na do res que se en con tram em seus ga bi ne tes para
que com pa re çam ao ple ná rio, a fim de dar mos iní cio à 
Ordem do Dia.

Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Del cí dio
Ama ral.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Sr. Pre si den te, é de suma im por tân cia re fle tir so bre
os acer tos e os er ros do pas sa do, an tes e de po is da
mu dan ça es tru tu ral ocor ri da no se tor elé tri co, a par tir
de 1995.

A se guir, vou co men tar os pon tos crí ti cos exis -
ten tes no mo de lo em vi gor, para vis lum brar mos um
ce ná rio para o se tor elé tri co que te nha a cre di bi li da de
da so ci e da de.

O mo de lo con ce bi do para o se tor ti nha os se-
guin tes prin cí pi os e ca rac te rís ti cas:

1) des ver ti ca li za ção das ati vi da des de
ge ra ção, trans mis são, dis tri bu i ção e co mer-
ci a li za ção de ener gia elé tri ca;

2) ge ra ção, pois pas sou a ser uma ati -
vi da de com pe ti ti va;

3) trans mis são in de pen den te para ga-
ran tir o li vre aces so dos ge ra do res, dos con -
su mi do res li vres e das dis tri bu i do ras;

4) ONS – Ope ra dor Na ci o nal do Sis te-
ma, en car re ga do da ope ra ção in ter li ga da e
da oti mi za ção ener gé ti ca do sis te ma; e

5) mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia Elé -
tri ca – MAE que, na ver da de, é um con ta bi-
lis ta e um li qui dan te.

É im por tan te fa zer este re gis tro por que, in fe liz-
men te, em al gu mas si tu a ções, de ram uma in ter pre-
ta ção equi vo ca da ao mer ca do ata ca dis ta de ener-
gia. As ta ri fas pra ti ca das pelo MAE fo ram pa u ta das
por um óti mo pro gra ma com pu ta ci o nal para oti mi za-
ção ener gé ti ca, cha ma do new wave, que, po rém,
mos trou suas fra gi li da des para es ta be le ci men to de
pre ços.

Qu e ro de i xar bas tan te ca rac te ri za do que, com a 
não pri va ti za ção das em pre sas do se tor elé tri co, prin -
ci pal men te as fe de ra is, mar cha mos para um sis te ma
mis to – es ta tal e pri va do. Esse é um mo de lo ex tre ma-
men te atra en te, des de que se jam fe i tas as mu dan ças
ne ces sá ri as no atu al mo de lo. E para que ocor ram es -
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sas mu dan ças, o Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener -
gé ti ca tem que cum prir o seu pa pel de di tar as po lí ti-
cas ener gé ti cas do País. Infe liz men te – e esta é mais
uma con se qüên cia do ra ci o na men to –, quan do o
Con se lho se re u niu, tra tou ape nas do ra ci o na men to e 
não es tu dou po lí ti cas de ener gia para o País, prin ci-
pal men te o de se nho da nova ma triz ener gé ti ca.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT-MS) – Sr. 

Pre si den te, a ma té ria é im por tan te. Peço a V. Exª que
me con ce da mais uns mi nu tos para que eu pos sa
con clu ir a mi nha ex po si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor,
o tem po de V. Exª já ul tra pas sou sete mi nu tos e há um 
ou tro ora dor ins cri to aguar dan do.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Sr. Pre si den te, ex tra po lei no tem po, por que foi fe i to
um de ba te com os Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A fun ção
da Mesa é lem brar ao ora dor.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Me xen do na ma triz ener gé ti ca, que vai ser ma -
jo ri ta ri a men te cal ca da na hi dro e le tri ci da de, te mos de
dis cu tir a ge ra ção de ter mo e le tri ci da de, a gás na tu ral,
a car vão ou mes mo a óleo, como tam bém as ener gi as
al ter na ti vas, des de as PCHs até a ener gia eó li ca e a
ener gia fo to vol ta i ca. Pre ci sa mos fa zer isso em fun ção
das mu dan ças que o País e o mun do so frem e con ti-
nu a rão so fren do ao lon go dos pró xi mos anos.

É fun da men tal a re cu pe ra ção do pla ne ja men to
da ex pan são, que, por fal ta de mar co re gu la tó rio, fi -
cou per di da. Assim será pos sí vel o mo ni to ra men to
das prin ci pa is obras de ge ra ção, de trans mis são e de
dis tri bu i ção de ener gia, no in tu i to de ga ran tir um su -
pri men to de ener gia con fiá vel a todo o País.

Su gi ro à Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca,
que de ve rá fi car res tri ta às ati vi da des de re gu la ção e
de fis ca li za ção, que con si de re pri o ri tá ria a ques tão do 
acom pa nha men to das obras, den tre as ati vi da des de
fis ca li za ção, e que si na li ze ao Con se lho Na ci o nal de
Po lí ti cas Ener gé ti cas e ao Ope ra dor Na ci o nal do Sis -
te ma, ór gão fun da men tal para oti mi za ção do se tor
elé tri co bra si le i ro, quan do al gu ma anor ma li da de
ocor rer.

Espe ra mos que o Go ver no e a ini ci a ti va pri va da
to mem as de ci sões ne ces sá ri as para que não pas se-
mos mais pelo dra ma do ra ci o na men to de ener gia.

Gos ta ria de lem brar, ra pi da men te, que tra ba lha-
mos com dois ce ná ri os para os pró xi mos anos, com
re la ção aos es tu dos de pla ne ja men to: cres ci men to

mé dio anu al de 5,3%, de 2003 a 2007; e, even tu al-
men te, em fun ção do de sem pe nho eco nô mi co do
País, um cres ci men to de até 6,6%. É im por tan te re -
gis trar que o cres ci men to do con su mo de ener gia elé -
tri ca tem elas ti ci da de ma i or de 1% em re la ção ao PIB, 
ra zão das ta xas ci ta das.

Si mu la ções fe i tas par tin do de um ní vel es pe ra-
do de ar ma ze na men to, no iní cio de 2004, de 40%,
mos tram que, na ocor rên cia de um pe río do hi dro ló gi-
co des fa vo rá vel, os ar ma ze na men tos nos re ser va tó ri-
os che ga ri am pró xi mos a ní ve is crí ti cos de su pri men-
to no fi nal do ano.

Já que fa la mos da ma triz ener gé ti ca, vou me re -
fe rir à ques tão da ge ra ção hi dre lé tri ca, que con ti nu a-
rá den tro da ma triz hi dre lé tri ca, pre va le cen do so bre
as de ma is for mas de ener gia. Mas não po de mos en -
ca rar a ge ra ção hi dre lé tri ca com o sim plis mo que tem
sido en ca ra da, pois ela traz pro ble mas de or dem am -
bi en tal, de re ma ne ja men to de po pu la ção, de áre as in -
dí ge nas. Isso tem que ser tra ta do com mu i ta com pe-
tên cia.

E, mais im por tan te, a des pe i to do que se apre -
goa de que no vas usi nas es tão em cons tru ção, boa
par te de las está com suas obras pa ra li sa das. Pre ci-
sa mos ana li sar a ques tão do meio am bi en te com mu i-
ta aten ção no Go ver no Fe de ral. Cito vá ri as usi nas
que es tão pa ra li sa das em fun ção do li cen ci a men to
am bi en tal, como Foz do Cha pe có, São Sal va dor,
San ta Isa bel, sem fa lar em ou tros pro je tos que aqui
lis tei, mas que, em fun ção do tem po, não vou ter opor-
tu ni da de de re la tar. Por tan to, a hi dro e le tri ci da de é es -
sên cia da nos sa ge ra ção, mas te re mos que en con trar
uma sé rie de al ter na ti vas para en fren tar mos a ques -
tão do meio am bi en te.

As usi nas li ci ta das são usi nas a fio d’água. Os
gran des apro ve i ta men tos bra si le i ros es tão na Ama-
zô nia. Para essa ener gia ser con su mi da, pre ci sa de
trans mis são em lon ga dis tân cia. Por tan to, o dis cur so
não é tão sim ples quan to, in fe liz men te, al gu mas pes -
so as apre go am.

Há ab so lu ta ne ces si da de da in clu são na ma triz
ener gé ti ca da ge ra ção ter mo e lé tri ca: seja a car vão, a
óleo e, es pe ci al men te, a gás na tu ral. Acre di to que, no
Bra sil, exem plos como o PPT – Pro gra ma Pri o ri tá rio
de Ter mo e lé tri cas, em fun ção da re ne go ci a ção do
pre ço do gás na tu ral bo li vi a no e da re gu la ção do se -
tor, prin ci pal men te pela MP.

O se tor do gás, com re la ção à ques tão do trans -
por te, de ve re mos ter na ge ra ção ter mo e lé tri ca a pre -
va lên cia do gás na tu ral se me lhan te ao que ocor re na
Eu ro pa, nos Esta dos Uni dos, e ou tros pa í ses de sen-
vol vi dos. O gás na tu ral veio para fi car, pois com pa ra-
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do a ou tras fon tes tér mi cas, pro vo ca im pac tos am bi-
en ta is mu i to me no res.

Su gi ro que, den tro da ma triz ener gé ti ca, te nha-
mos uma par ti ci pa ção for te do gás na tu ral de cer ca
de 10% e, na ge ra ção de ener gia, 20% na par ti ci pa-
ção do todo. Com isso, o sis te ma será oti mi za do e não 
de pen de rá úni ca e ex clu si va men te das chu vas e de
São Pe dro.

Essas tér mi cas se ri am um se gu ro con tra os
apa gões, exa ta men te para ga ran tir a con fi a bi li da de
do se tor elé tri co bra si le i ro.

Res sal to a im por tân cia das ener gi as al ter na ti-
vas. Ain da te mos cus tos ele va dos de ge ra ção, prin ci-
pal men te no que se re fe re a fon tes eó li cas e fo to vol ta-
i cas. Mas é im por tan te que a gen te en ca re esse de sa-
fio, por que essa é a ener gia do fu tu ro. Com es ca la, va -
mos ba ra te ar o pre ço des se in su mo que é ab so lu ta-
men te fun da men tal.

Gos ta ria tam bém de re gis trar aqui que as PCHs
são pro je tos im por tan tes, que en tram em ope ra ção
em um pra zo de 18 me ses, sen do que nos gran des
pro je tos hi dre lé tri cos, quan do bem tra ba lha dos, são
ne ces sá ri os de qua tro a cin co anos para que a pri me i-
ra uni da de co me ce a ro dar. É im por tan te res sal tar
que as PCHs têm pe que nos re ser va tó ri os, por tan to
têm im pac tos am bi en ta is mu i to me no res e, na área
de trans mis são, fun da men tal men te, te mos que bus-
car a in ter li ga ção dos vá ri os sis te mas, para, apro ve i-
tan do a sa zo na li da de das re giões do País, oti mi zar a
ge ra ção de ener gia.

E eu que ria aqui men ci o nar um pro je to, a li nha
de trans mis são Impe ra triz/Ser ra da Mesa, a fa mo sa
li nha de trans mis são Nor te/Sul, que co me ça a tra ba-
lhar com esse con ce i to, ade quan do-se ao pe río do de
chu vas na Re gião Nor te e ao pe río do de chu vas nas
Re giões Sul/Su des te.

E, para com ple men tar meu ra ci o cí nio, dis cu-
te-se hoje a vi a bi li za ção even tu al de uma gran de
com pra do ra de ener gia que fa ria um mix das ge ra-
ções mais ba ra tas, das usi nas de pre ci a das, com as
das mais ca ras, pra ti can do-se, com isso, um ní vel ta ri-
fá rio me nor. No meu Esta do, a Ener sul pro pôs um au -
men to ta ri fá rio de 43%, in vi a bi li zan do todo um pro-
ces so com pe ti ti vo de in dus tri a li za ção do Mato Gros so
do Sul. 

Essa idéia, vol to a afir mar, vem sen do dis cu ti da
e vol ta rei a este ple ná rio para de ta lhar as ques tões
as so ci a das a ga ran ti as e ou tras di fi cul da des.

Por úl ti mo, eu gos ta ria de re gis trar que não po -
de mos su ca te ar os re cur sos hu ma nos que o se tor de
ener gia elé tri ca, com mu i ta com pe tên cia, cons tru iu

ao lon go de todo o tem po de sua exis tên cia. Pre ci sa-
mos re for çar os cur sos que a Ele tro brás pro mo ve com 
as uni ver si da des fe de ra is, como é o caso do cur so de
Enge nha ria de Sis te mas Elé tri cos. Os se to res de
ener gia no País e no mun do es tão cada vez mais so -
fis ti ca dos...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –

Pois não, Sr. Pre si den te, já en cer ro.
Os se to res de ener gia no País e no mun do es tão

cada vez mais so fis ti ca dos. Por tan to, su gi ro que os
Pre si den tes da Ele tro brás e da Pe tro bras, jun tos, cri -
em um cur so de es pe ci a li za ção avan ça do em ener -
gia, com as uni ver si da des, de tal ma ne i ra que con si-
ga mos for mar pes so as que te nham uma vi são cla ra
de todo o pro ces so de in te gra ção das áre as elé tri ca,
de gás, de pe tró leo, de ener gia al ter na ti va, de efi ciên-
cia ener gé ti ca e dos as pec tos eco nô mi cos da ener gia
e do mar co re gu la tó rio.

Sr. Pre si den te, não é pos sí vel que o Mi nis té rio
de Mi nas e Ener gia te nha cin co en ge nhe i ros e um
eco no mis ta. A Ane el pre ci sa de ins tru men tos, de pes -
so al bem re mu ne ra do para re gu lar e fis ca li zar o se tor
de ener gia, e nós pre ci sa mos pre pa rar mão-de-obra
para um se tor que, a cada dia, se tor na mais so fis ti ca-
do.

E, como o Se na dor Ro me ro Jucá aca bou de di -
zer aqui, acho que esta le gis la tu ra tem pes so as es pe-
ci a li za das na área de ener gia e acre di to que o de ba te
da ques tão ener gé ti ca será um dos prin ci pa is pon tos,
tal vez um dos mais re le van tes, da atu al le gis la tu ra,
pela im por tân cia e pela cri se que o se tor elé tri co en -
fren ta hoje. 

Por tan to, que ro su ge rir que fa ça mos, por meio
da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e da Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do, um de -
ba te cla ro so bre es sas ques tões para, jun to com o
Go ver no Fe de ral, ven cer mos esse gran de de sa fio, a
fim de de sen vol ver o nos so País e cri ar, mais que
nun ca, um Bra sil ci da dão, um Bra sil so li dá rio e, aci ma
de tudo, um Bra sil fra ter no, um Bra sil de to dos nós.

Sr. Pre si den te, peço que meu dis cur so seja pu -
bli ca do na ín te gra.

Mu i to obri ga do.

SEGUE CONCLUSÃO DO
DISCURSO DO SR. SENADOR DELCÍDIO
AMARAL.

O SR. DELCÍDIO AMARAL (Blo co/PT – MS) –
O mo de lo con ce bi do para o Se tor Elé tri co ti nha os se -
guin tes prin cí pi os e ca rac te rís ti cas:
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I. Des ver ti ca li za ção das ati vi da des de
Ge ra ção, Trans mis são, Dis tri bu i ção e Co-
mer ci a li za ção de Ener gia Elé tri ca;

II. Ge ra ção – pas sou a ser uma ati vi-
da de com pe ti ti va com pre ços de fi ni dos pelo
mer ca do;

III. Trans mis são in de pen den te para ga -
ran tir o Li vre Aces so dos ge ra do res ao mer -
ca do e dos Con su mi do res li vres às fon tes
de ge ra ção ou aos Co mer ci a li za do res li vres
que com pe tem pela pres ta ção de seus ser -
vi ços; ape nas as ati vi da des de trans por te de 
ener gia fo ram con tem pla das na Trans mis-
são e Dis tri bu i ção;

IV. Trans mis são e Dis tri bu i ção são mo -
no pó li os na tu ra is com pre ços ad mi nis tra dos
pelo po der con ce den te;

V. ONS – Ope ra dor Na ci o nal dos Sis-
te mas – ope ra os sis te mas de ge ra ção e
trans mis são de for ma in de pen den te, vi san-
do sua oti mi za ção e vi a bi li zan do o ins ti tu to
do li vre aces so;

VI. MAE – Mer ca do Ata ca dis ta de
Ener gia Elé tri ca é o am bi en te onde a li vre
com pe ti ção deve con di ci o nar a for ma ção
dos pre ços (sem pre ju í zo da oti mi za ção);

VII. Re gu la dor Inde pen den te atu an do
como um guar dião do mo de lo, como in tér-
pre te da le gis la ção es pe cí fi ca, como ga ran-
tia de es ta bi li da de das re gras; e

VIII. Expan são da ofer ta como uma
opor tu ni da de de in ves ti men to, po den do fi car
a car go dos agen tes do mer ca do.

Um dos pon tos fun da men ta is do mo de lo ori gi-
nal men te con ce bi do é o da com pe ti ção no seg men-
to de ener gia elé tri ca. Irei abor dar al guns itens im-
por tan tes que le va ram ao fra cas so do mo de lo, em
re la ção a este pon to fun da men tal.

Os ge ra do res po dem com pe tir por con tra tos de
lon go pra zo, cha ma dos Po wer Pur cha se Agre ments – 
PPA, com as dis tri bu i do ras e con su mi do res ou por
aten di men to ao Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia, no
cha ma do mer ca do de cur to pra zo.

No pri me i ro caso, a Agên cia Re gu la do ra –
ANEEL es ta be le cia va lo res má xi mos de pre ços que
po de ri am ser re pas sa dos às dis tri bu i do ras – os cha -
ma dos Va lo res Nor ma ti vos, bas tan te fora da re a li da-
de. Tan to as sim que, pra ti ca men te, ne nhum con tra to
de lon go pra zo foi as si na do. Fi ca va as sim evi den ci a-
do o pri me i ro gran de con fli to do mo de lo: por um lado,
a ANEEL es ta va pre o cu pa da em mi ni mi zar a ta ri fa do

con su mi dor fi nal, mas não se deu con ta que os in ves-
ti do res não iri am co lo car re cur sos em em pre en di-
men tos com re mu ne ra ções que eles con si de ras sem
ina de qua dos. E a fal ta de ex pan são da ofer ta de ener-
gia, em es pe ci al de ge ra ção ter me lé tri ca, foi a res-
pon sá vel di re ta pelo ra ci o na men to acon te ci do em
2001. Mas so bre isto fa la re mos a se guir.

Pos te ri or men te, in tro du ziu-se um sis te ma de le -
i lão de ener gia, exa ta men te no pe río do de ex ces so de 
chu vas, que gera, con se qüen te men te, ex ces so de
ener gia. Des sa for ma os le i lões de ener gia ocor ri dos
até a pre sen te data têm sido to tal men te fora da re a li-
da de.

Com re la ção ao Mer ca do Ata ca dis ta de Ener gia
Elé tri ca, o MAE, dois pro ble mas aba la ram a cre di bi li-
da de do mes mo: o pri me i ro foi a fal ta de pa ga men to
dos dé bi tos con tra í dos por vá ri os agen tes, im pe din do
o MAE de fa zer a li qui da ção das ener gi as tran sa ci o-
na das. Isto foi mo ti va do pelo fato de que vá ri as em -
pre sas, prin ci pal men te as es ta ta is, re cor re ram à jus ti-
ça con tra de ci sões do MAE ou da ANEEL, in ter rom-
pen do todo o pro ces so de li qui da ção. Esta vam as em -
pre sas es ta ta is er ra das? Eu di ria que não, pois elas
têm que pres tar con tas do ge ren ci a men to de re cur-
sos pú bli cos. E se o fi ze ram é por que as re gras das
tran sa ções do MAE não es ta vam su fi ci en te men te cla -
ras, bem como as de ci sões da ANEEL.

O se gun do pro ble ma ob ser va do no MAE foi o
sis te ma de de ter mi na ção de pre ços a par tir de um
pro gra ma com pu ta ci o nal ori gi nal men te ela bo ra do
para ana li sar a oti mi za ção ener gé ti ca do sis te ma.
Este pro gra ma, devo di zer, é de ex ce len te qua li da de
téc ni ca para a ope ra ção ener gé ti ca, mas pre ços não
po dem ser es ta be le ci dos por pro gra ma com pu ta ci o-
nal.

Pre ços de vem ser de ter mi na dos por di fe ren tes
vi sões de mer ca do, prin ci pal men te as de cur to pra zo.
Além dis so, não se deve es que cer que a ener gia tran -
sa ci o na da no MAE é so men te a ener gia ex ce den te, e, 
por tan to, de pe que no por te em re la ção à ener gia to tal
do sis te ma.

Como po de mos re sol ver es tes pro ble mas? Na
mi nha for ma de ver, é hora de pen sar mos nas se guin-
tes al ter na ti vas:

• Para o mer ca do de lon go pra zo,
deve-se man ter o sis te ma de le i lões de
ener gia, pois os re sul ta dos até aqui ob ti dos
só não fo ram sa tis fa tó ri os, em fun ção dos
pro ble mas con jun tu ra is atu a is de pe río dos
hi dro ló gi cos mu i to fa vo rá ve is ali a dos à re du-
ção subs tan ci al do mer ca do de ener gia, ain -
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da de cor ren te do ra ci o na men to. No en tan to,
a sim ples ma nu ten ção dos le i lões de ener-
gia não é su fi ci en te. Como par te in te gran te
des te pro ces so, deve-se ter um sis te ma de
pla ne ja men to efe ti vo e ágil, que a cada ins -
tan te pos sa in for mar se a quan ti da de de
ener gia con tra ta da por le i lões é su fi ci en te
para ga ran tir o abas te ci men to. Além dis to,
te mos que ter um sis te ma de acom pa nha-
men to de obras de ge ra ção e trans mis são
mu i to efi ci en te, que pos sa si na li zar, com an -
te ce dên cia, qual quer ris co de dé fi cit de
ener gia. Atu al men te, o Go ver no es tu da a in -
clu são de um cha ma do “com pra dor úni co de 
ener gia”, ao qual os agen tes que as sim o
de se jas sem, en tre ga ri am a mis são de com -
prar e ven der em nome de les. Embo ra esta
al ter na ti va ne ces si te de um apro fun da men to
bem ma i or, apa ren te men te pode vir a mi ni-
mi zar al guns pro ble mas. A idéia se ria fa zer
um mix da cha ma da “ener gia ve lha”, mais
ba ra ta, com a “ener gia nova”, mais cara, e
com isto, re du zir a ta ri fa fi nal. Pela ex pe riên-
cia até ago ra ob ser va da em ou tros pa í ses, o 
mo de lo “pool” ou “com pra dor úni co” pode
ser uma boa so lu ção tran si tó ria; e

• Para o mer ca do de cur to pra zo, ob -
ser vo que são vá li das, tan to a óti ca dos
agen tes de mer ca do, que pre ten dem ter um
sis te ma mais ade qua do de for ma ção de
pre ços, quan to a óti ca dos res pon sá ve is
pelo ge ren ci a men to ener gé ti co do sis te ma,
que que rem mi ni mi zar ris cos. Te nho ab so lu-
ta cer te za que é pos sí vel cons tru ir uma so -
lu ção que leve em con ta os dois fa to res, ou
seja, de ter mi na ções de pre ços de cur to pra -
zo por meio de atu a ções dos agen tes de
mer ca do, mas com to tal mo ni to ra men to dos
ris cos ener gé ti cos. Além dis to, não se pode
es que cer que a Agên cia Re gu la do ra de ve ria
for mu lar re gras ade qua das que evi tas sem
qual quer “po der de mer ca do” e que ga ran-
tis sem a con fi a bi li da de ener gé ti ca.

Pas sa rei ago ra a co men tar o se gun do as pec to
cru ci al do mo de lo atu al men te exis ten te, que é o da
ex pan são da ofer ta de ener gia.

Va mos ini ci ar pela ex pan são da ge ra ção hi dre-
lé tri ca. A per gun ta que cabe aqui é a se guin te: será
que a Agên cia Re gu la do ra vi nha fa zen do le i lões de
con ces sões de hi dre lé tri cas em con so nân cia per fe i ta
com ór gãos de pla ne ja men to? Isto é algo que tem

que ser mu i to bem ana li sa do, pois ti ve mos, re cen te-
men te, um gra ve ra ci o na men to e, atu al men te, es ta-
mos com ex ces so de ofer ta de ener gia. Ambos os efe -
i tos são pés si mos, pois ra ci o na men to traz um efe i to
de sas tro so na eco no mia do País, e ex ces sos de ener -
gia afu gen tam in ves ti do res, com re tor no sem pre di fí-
cil. Como se vê, no va men te es ta mos re me ten do o
pro ble ma à ati vi da de de pla ne ja men to da ex pan são, e 
é exa ta men te por isto de di co aná li se mais pro fun da a
este im por tan te tó pi co.

Um ou tro pon to tam bém re fe ren te às con ces-
sões da ANEEL. Per gun to se de ve ria ser atri bu i ção
de uma agên cia re gu la do ra dar con ces sões, ou seja,
ser o Po der Con ce den te? Isto, na mi nha opi nião me -
re ce re fle xão de to dos nes ta Casa, ana li san do van ta-
gens e des van ta gens, e co la bo ran do para um me lhor
de se nho se to ri al para o País.

Pas so, a se guir, a ou tro pon to fun da men tal da
ex pan são da ofer ta de ener gia, que é a in clu são da
ge ra ção ter me lé tri ca. Aqui, pre ten do de mons trar a V.
Exªs, de for ma ine quí vo ca, a fa lha sem pre ce den tes
do mo de lo im plan ta do. Pe los di ver sos es tu dos téc ni-
cos re a li za dos pe los ór gãos de pla ne ja men to, con clu-
iu-se que era ne ces sá ria a in clu são de um cer to mon -
tan te de ge ra ção ter me lé tri ca, para mi ni mi zar o ris co
de ra ci o na men to.

Então, ob ser vem, Srªs Se na do ras e Srs. Se na-
do res, que não po de mos es con der a re a li da de. Hou -
ve um des com pas so en tre o pla ne ja men to es tra té gi-
co e o es ta be le ci men to de re gras para ma te ri a li zá-lo.
E, com isto, ali a do à fal ta de chu vas, che gou-se ao ra -
ci o na men to. Não po de mos re pe tir este erro.

Pre ten do in di car como re sol ver este pro ble ma.
Ini ci al men te de ve mos com pre en der cla ra men te que a 
ge ra ção ter me lé tri ca, em um sis te ma pre do mi nan te-
men te hí dri co, deve ser tra ta da como com ple men tar à 
ge ra ção hi dre lé tri ca e não como com pe ti do ra. Nem
po de ria, pois, atu al men te, o cus to para ge rar ener gia
hi dre lé tri ca é me nor que a ener gia ter me lé tri ca, po-
rém não cor re ris co hi dro ló gi co. É um se gu ro con tra
apa gões.

A pri me i ra al ter na ti va de so lu ção é por meio do
“com pra dor úni co de ener gia”. O ór gão do pla ne ja-
men to da ex pan são de ter mi na ria a quan ti da de e ca -
pa ci da de das usi nas tér mi cas ca pa zes de mi ni mi zar o 
ris co de apa gão, e esta ener gia tér mi ca, ou ca pa ci da-
de, se ria ad qui ri da pelo com pra dor úni co.

A se gun da al ter na ti va se ria, a par tir do mon tan-
te de ener gia tér mi ca que o ór gão de pla ne ja men to
de ter mi nas se como ne ces sá rio, uma re gra que es ta-
be le ces se, a cada em pre sa de dis tri bu i ção, qual par -
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ce la da que le mon tan te, pro por ci o nal ao seu mer ca do,
de ve ria ser ad qui ri da.

Pode-se ob ser var que as duas al ter na ti vas che -
gam ao mes mo pon to, uma de for ma cen tra li za da, ou -
tra de for ma des cen tra li za da.

Eu po de ria co lo car ou tros pon tos do mo de lo
atu al que me re ce ri am al gu ma re fle xão, pois este
tema é com ple xo e ex ten so, mas pa re ce-me mais
ade qua do, abor dar tam bém ou tros tó pi cos de gran de
re le vân cia, e que, de uma for ma ou de ou tra, es ta rão
li ga dos ao mo de lo se to ri al e sua es tru tu ra.

O Pla ne ja men to da Expan são é uma ati vi da de
de ex tre ma im por tân cia em um sis te ma elé tri co com
as ca rac te rís ti cas do bra si le i ro. E ob ser vem, Srªs Se -
na do ras e Srs. Se na do res, que já te mos to dos os me -
ca nis mos para efe tu ar um pla ne ja men to se to ri al de
pri me i ro ní vel, fal tan do, po rém, al guns elos, que re du-
zem sig ni fi ca ti va men te a efi cá cia do sis te ma de pla -
ne ja men to, con for me ex pli ca re mos a se guir.

O pro ces so de pla ne ja men to se ini cia no âm bi to
do CNPE – Con se lho Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca,
que es ta be le ce as gran des di re tri zes para o se tor, do
tipo:

• au men to do gás na tu ral em nos sa
ma triz ener gé ti ca;

• ade qua ção ou não de im por ta ção de
ener gia de pa í ses vi zi nhos; e

• in tro du ção de fon tes al ter na ti vas de
ener gia como so lu ção com ple men tar de lon -
go pra zo de ofer ta de ener gia.

De pos se de tais di re tri zes, um ór gão exe cu tor
re a li za es tu dos sis tê mi cos para vi a bi li zar em pre en-
di men tos, em con so nân cia com ple ta com a dou tri na
ema na da do CNPE.

A se guir, mon ta-se um sis te ma de acom pa nha-
men to de obras, que si na li za sem pre que ocor re gran -
des dis cre pân ci as en tre o sis te ma que está sen do
cons tru í do e aque le que foi pla ne ja do.

Fi nal men te, me re ce des ta que o fato de que todo 
o sis te ma de re gu la ção tem que ser pre pa ra do para
ma te ri a li zar, efe ti va men te, o que foi pla ne ja do e con -
ce bi do. Se não hou ver re gu la ção ade qua da, o sis te-
ma pla ne ja do fica no pa pel e não se ma te ri a li za.

Tam bém nes te pon to, apre sen to al gu mas pro-
pos tas para a me lho ria do pro ces so, que con si de ro
fun da men ta is e que de vem ser es tu da das:

• Tem ha vi do gran des di fi cul da des
para o es ta be le ci men to de um ór gão que
ela bo re os es tu dos de pla ne ja men to. Isto
an te ri or men te era fe i to pela ELETROBRÁS,

mas sem pre hou ve re cla ma ções dos de ma-
is agen tes, pelo fato dela ser a hol ding das
prin ci pa is em pre sas ge ra do ras, e par te in te-
res sa da do mer ca do. A res pon sa bi li da de
pas sou para o Mi nis té rio de Mi nas e Ener-
gia, o que, te o ri ca men te é cor re to, mas que
não pos sui qua dro de pes so al es pe ci a li za do
nes tes es tu dos. O que se tem fe i to é ape lar
para ou tras em pre sas para que ce dam téc-
ni cos de seus qua dros para re a li za rem tais
es tu dos. O Mi nis té rio tem e de ve rá per ma-
ne cer com a mis são de co or de na ção do
pro ces so, po rém, o pro ble ma tem sido a ela -
bo ra ção dos es tu dos de su por te. O MME
pre ci sa en con trar so lu ções pró pri as para a
re a li za ção des tes es tu dos.

• O sis te ma de acom pa nha men to de
obras é o ele men to de ges tão e con tro le
mais po de ro so do ór gão de pla ne ja men to e
do Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma. É in te-
res san te ob ser var que hoje isto é fe i to pela
ANEEL e, no va men te, de for ma não in te gra-
da com os ór gãos de pla ne ja men to. Acho
que a ANEEL pode e deve fa zer suas aná li-
ses de acom pa nha men to de obras, mas daí
a ser o ele men to de ges tão de pla ne ja men to
e ope ra ção vai uma lon ga dis tân cia. Con si-
de ro, mu i to cla ra men te que, o Mi nis té rio
deve fa zer este acom pa nha men to ri go ro so,
com a par ti ci pa ção efe ti va das Asso ci a ções
dos agen tes: de ge ra do res hi dre lé tri cos, de
ge ra do res ter me lé tri cos, de dis tri bu i do res,
de co mer ci a li za do res de ener gia, e de gran -
des con su mi do res. Deve-se mais uma vez
res sal tar que este acom pa nha men to é, atu -
al men te, um dos pon tos mais re le van tes de
todo o pro ces so de pla ne ja men to. Cabe re-
lem brar que no mo de lo an te ri or, a
ELETROBRÁS era res pon sá vel por todo o
pro ces so de pla ne ja men to do se tor elé tri co
e, ba si ca men te, tam bém, pelo aten di men to
de toda a de man da de ener gia elé tri ca. Por -
tan to, ca bia à ELETROBRÁS a re a li za ção
de to das as obras de ge ra ção e trans mis são
e o acom pa nha men to des sas obras era sim -
ples ato de ges tão. Hoje, em qual quer mo-
de lo que se faça para o se tor elé tri co, com
cer te za ter-se-á uma gran de par ti ci pa ção da 
ini ci a ti va pri va da, o que en fa ti za a im por tân-
cia do acom pa nha men to dos pro je tos, de
for ma a de tec tar di ver gên ci as quan to aos
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cro no gra mas dos pro je tos em cons tru ção e
o pla ne ja men to se to ri al.

• E por úl ti mo, mas não me nos im por-
tan te, de vem ser cla ra men te es ta be le ci dos e
re gis tra dos o pa pel do pla ne ja dor e o pa pel
do re gu la dor, e como eles se com ple men tam
e se au xi li am. Este pon to é tão fun da men tal
que acho até que me re ce le gis la ção a res pe-
i to, até por que todo o fun ci o na men to da
ANEEL deve ser dis ci pli na do em lei.

Ve jam, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, que
sis te ma elé tri co com ple xo te mos em nos so País!
Qual o pro ble ma prin ci pal que ti ve mos em 2001?
Um ra ci o na men to de ener gia sem pre ce den tes, gra -
ças às con di ções hi dro ló gi cas des fa vo rá ve is e ao
fato de não ter sido pos sí vel ma te ri a li zar-se os in-
ves ti men tos ne ces sá ri os à ex pan são do sis te ma
elé tri co. E qual o pro ble ma que te mos atu al men te?
Ve jam só, pro ble mas ca u sa dos por ex ces so de ofer -
ta de ener gia, o que pode ser cons ta ta do pelo pró-
prio pre ço em que a ener gia elé tri ca está sen do
ofer ta da no MAE, de R$ 4 cada MWh. Este ex ces so
de ener gia tem três ra zões bá si cas: a que da acen tu-
a da do con su mo em re la ção àque le ori gi nal men te
pre vis to, mo ti va da pelo ra ci o na men to; às con di ções
hi dro ló gi cas al ta men te fa vo rá ve is; e à en tra da em
ope ra ção de al guns ge ra do res ter me lé tri cos do pro -
gra ma ori gi nal de ter me le tri ci da de.

Cabe, en tão, a per gun ta: o que es pe rar do aten -
di men to ener gé ti co para os pró xi mos anos? Po de mos
ga ran tir que não ha ve rá no vos pro ble mas de su pri-
men to?

Infe liz men te, é meu de ver aler tar que não. O sis -
te ma con ti nua ex tre ma men te de pen den te das con di-
ções hi dro ló gi cas.

Para ga ran tir o su pri men to a par tir de
2004/2005, quan do se es ti ma que os efe i tos do apa -
gão já te rão sido ab sor vi dos, é pre ci so que as hi dre lé-
tri cas con ces si o na das em le i lões, a par tir de no vem-
bro de 2000, se jam efe ti va men te im ple men ta das. Ti -
ve mos qua tro le i lões: no vem bro de 2000, ju nho de
2001, no vem bro de 2001 e ju nho de 2002, e cer ca de
7.000 MW con ces si o na dos a em pre sas pri va das.

Ocor re que, por mo ti vos di ver sos, a ma i or par te
das obras se quer fo ram ini ci a das e isto pode se tra du-
zir em si tu a ção com pro me te do ra para o pe río do após
2005, quan do se con ta rá com esta ener gia dis po ni bi-
li za da. Alguns des ses mo ti vos são os se guin tes:

• Fal ta ou gran de atra so na ob ten ção
de li cen ça am bi en tal. Exem plos: Foz do

Cha pe có (855 MW); São Sal va dor (240
MW); San ta Isa bel (1.080 MW) den tre ou-
tros em pre en di men tos;

• De sis tên cia por par te de al guns in-
ves ti do res. Exem plo: Sim plí cio (350 MW) e
Ita o ca ra (190 MW);

• Dú vi da de al guns in ves ti do res face
às in cer te zas de mer ca do, da atu al con jun-
tu ra e do pró prio mo de lo re gu la tó rio;

• Fal ta de Con tra tos de Lon go Pra zo; e
• Fal ta de fi nan ci a men to, pois al guns

in ves ti do res es tão com li mi ta ções fi nan ce i-
ras e ne ces si tam ou bus cam par ce i ros, di fí-
ce is de se rem en con tra dos, nes te mo men to.

Um pon to crí ti co para as con di ções de su pri-
men to nos pró xi mos anos será o com por ta men to do
con su mo de ener gia. O con su mo no ano de 2002 foi
de 39.669 MW-mé di os, 3,2 % me nor que o ve ri fi ca do
em 2000, que foi de 41.001 MW-mé di os. Isto sig ni fi ca
ain da um con su mo 10.2% in fe ri or ao pre vis to para
2002 an tes do ra ci o na men to, re pre sen tan do um ga-
nho de dois anos nos re qui si tos de ex pan são do sis te-
ma. Estes nú me ros in di cam que o con su mo ain da
está mu i to re pri mi do. Duas ex pli ca ções po dem ser da -
das para es tes ba i xos ní ve is de con su mo: os ga nhos
de efi ciên cia pós-ra ci o na men to e as ba i xas ta xas de
cres ci men to eco nô mi co. Entre tan to, é di fí cil iden ti fi car
qual é o ma i or res pon sá vel pelo con su mo re pri mi do.
Com re la ção aos pró xi mos anos, dois ce ná ri os vêm
sen do con si de ra dos atu al men te em es tu dos de pla ne-
ja men to: um com taxa de cres ci men to mé dio anu al no
pe río do 2003/2007 de 5,3%, e ou tro, no qual a taxa de 
cres ci men to mé dio no pe río do atin ge 6,6%. Entre tan-
to, deve-se des ta car que uma re cu pe ra ção mais ace-
le ra da da eco no mia nos pró xi mos anos po de ria au-
men tar sig ni fi ca ti va men te es tas ta xas.

Des sa for ma, em fun ção dos ba i xos ní ve is de
con su mo e do vo lu me das chu vas nes te iní cio de ano,
pode-se afir mar que pas sa re mos o ano de 2003 sem
ma i o res pro ble mas. Com re la ção ao ano de 2004, já é 
mais di fí cil fa zer-se uma pre vi são. Tudo de pen de rá
das chu vas no pe río do úmi do de 2004. Si mu la ções
par tin do de um ní vel es pe ra do de ar ma ze na men to no 
iní cio de 2004 de 40% mos tram que na ocor rên cia de
um pe río do hi dro ló gi co des fa vo rá vel, os ar ma ze na-
men tos nos re ser va tó ri os che ga ri am pró xi mos a ní ve-
is crí ti cos de su pri men to no fi nal do ano.

O que po de mos fa zer para re du zir a de pen dên cia
nas con di ções hi dro ló gi cas? Den tre as al ter na ti vas para 
um sis te ma pre do mi nan te men te hi dre lé tri co como o
bra si le i ro, duas al ter na ti vas po dem ser apli ca das:
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•  A pri me i ra con sis te em au men tar a
ca pa ci da de de ar ma ze na men to das usi nas
hi dre lé tri cas, com o ob je ti vo de guar dar
água su fi ci en te nos anos chu vo sos para uti -
li zar nos anos se cos. Infe liz men te, ao lon go
dos úl ti mos 20 anos, a ca pa ci da de re la ti va
de ar ma ze na men to do sis te ma foi con ti nu a-
men te re du zi da – de 15 ve zes ma i or que o
con su mo nos anos 80 para as atu a is 9 ve-
zes. Esta re du ção da ca pa ci da de re la ti va de
ar ma ze na men to se de veu às di fi cul da des
cres cen tes para a cons tru ção de gran des
re ser va tó ri os, em fun ção de cus tos e, prin ci-
pal men te, de res tri ções am bi en ta is. Este é
um pro ble ma que ten de a au men tar no fu tu-
ro pró xi mo, uma vez que a gran de ma i o ria
das usi nas hi dre lé tri cas li ci ta das pela
ANEEL, que en tra rão em ope ra ção nos pró -
xi mos anos, não tem re ser va tó rio de por te.

• A se gun da al ter na ti va para a re du-
ção da de pen dên cia nas con di ções hi dro ló-
gi cas é a uti li za ção de ge ra ção ter me lé tri ca.
A idéia ini ci al do Pro gra ma Pri o ri tá rio de
Ter me lé tri cas – PPT era au men tar a par ti ci-
pa ção ter me lé tri ca no sis te ma dos atu a is
10% para algo na fa i xa de 25%. É im por tan-
te des ta car que, à pro por ção que se vai au -
men tan do a par ti ci pa ção de ge ra ção tér mi-
ca a gás na tu ral, ma i o res pos si bi li da des de
se ter, em cur to pra zo, fa bri can tes ins ta la-
dos no país, e ma i or pos si bi li da de de vi a bi li-
za ção do mer ca do de gás, re du zin do o seu
pre ço. Des sa for ma, em ní vel de pla ne ja-
men to, es ta re mos nos pre pa ran do para ob-
ter no país uma ge ra ção tér mi ca com pe ti ti-
va, de for ma a en fren tar a fase em que os
cus tos de ge ra ção hi dre lé tri ca fi ca rem cada
vez me nos com pe ti ti vos.

Exmºs Se na do res e Se na do ras, pelo ce ná rio
que está se for man do para os pró xi mos anos, acre-
di to que pre ci sa mos, além de pen sar mos e ide a li-
zar mos um mo de lo es tru tu ral para o Se tor Elé tri co
Bra si le i ro, re fle tir mos so bre a ne ces sá ria mo di fi ca-
ção da nos sa ma triz ener gé ti ca, para re du zir ris cos
de dé fi cit de ener gia em pe río dos hi dro ló gi cos crí ti-
cos.

A op ção na tu ral se le ci o na da foi com ple men tar o 
par que ge ra dor hi dre lé tri co com ge ra ção ter me lé tri ca
a gás na tu ral. Este com bus tí vel é a op ção mais viá vel
pe las suas ca rac te rís ti cas atra ti vas em re la ção a
com bus tí ve is fós se is. É tec no lo gia do mi na da, efi ci en-

te e lim pa. No en tan to, evi den te men te, seu pre ço ain -
da não é com pe ti ti vo com as hi dre lé tri cas, e, exa ta-
men te por isto, pre ci sa mos de um tra ta men to es pe cí-
fi co para a in tro du ção des ta mo da li da de de ge ra ção
em um sis te ma com pre do mi nân cia hí dri ca.

Para en fren tar mos os pro ble mas é im pres cin dí-
vel in di car mos os fun da men tos do com bus tí vel gás na -
tu ral: a pro du ção, o mer ca do, o trans por te, e as va ri a-
ções de de man da de vi do aos fa to res ex tra-se to ri a is.

Com re la ção à pro du ção, po de mos des ta car o
acor do fe i to com Bo lí via para o su pri men to do gás na -
tu ral, uma vez que a nos sa pro du ção pró pria ain da é
in ci pi en te para aten der aos re qui si tos de mer ca do.

O mer ca do do Gás Na tu ral tem sido o gran de
pro ble ma. A ma i or par ce la do mer ca do é o con su mo
in dus tri al e o con su mo das ter me lé tri cas. No en tan to,
em anos de hi dro lo gia fa vo rá vel, não se ria ne ces sá rio
des pa char gran des mon tan tes de tér mi ca, e, des sa
for ma, ocor re ria uma so bra de gás com re la ção aos
va lo res con tra ta dos.

Se hou ves se um mer ca do de gás mais efe ti vo,
esta so bra de gás po de ria ser re ven di da, ain da que a
pre ços mais ba i xos, mas sem dú vi da, ba ra te an do o
pre ço da ge ra ção ter me lé tri ca.

Por tan to, con si de ro mu i to im por tan te que se
faça um es for ço con jun to para de sen vol ver um mer -
ca do ade qua do de gás na tu ral nes te país, por meio
de di ver sas me di das, como por exem plo, a con ti nu a-
ção e au men to de in cen ti vos ao gás na tu ral ve i cu lar, o 
in cen ti vo às in dús tri as com com bus tí ve is me nos po lu-
en tes, den tre tan tas ou tras.

Um ou tro fun da men to que men ci o na mos an te ri-
or men te diz res pe i to ao trans por te do gás na tu ral.
Este caso é bas tan te in te res san te, pois, o de sen vol vi-
men to efe ti vo de um pro gra ma de ge ra ção ter me lé tri-
ca, é ne ces sá rio ex pan dir a ca pa ci da de de nos sos
ga so du tos. Isto já está pre vis to pela ANP – Agên cia
Na ci o nal de Pe tró leo. Entre tan to, o pro ces so de ex-
pan são dos ga so du tos só pode ser dis pa ra do se fo -
rem re al men te con fir ma das ex pan sões de ge ra ção
tér mi ca.

Des sa for ma, os ga so du tos só se rão ex pan di-
dos se fo rem con fir ma dos no vos ge ra do res tér mi cos,
mas es tes só po dem re a li zar in ves ti men tos se tem
ga ran ti dos os seus con tra tos de gás.

Para se ter uma idéia de con su mo, se ti ver mos
ape nas as usi nas tér mi cas em ope ra ção e aque las
ain da com pos si bi li da de efe ti va de se ma te ri a li za rem,
to ta li zan do cer ca de 9500 MW, se ri am ne ces sá ri os
cer ca de 48 mi lhões de m3/dia de gás. Deve-se le var
em con ta que a ca pa ci da de atu al do ga so du to Bra-
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sil-Bo lí via é de 30 mi lhões m3/dia e a dos nos sos de -
ma is ga so du tos, cer ca de 15 mi lhões de m3/dia.

Fi nal men te, cabe aqui re gis trar a va ri a ção de
de man da de vi do aos fa to res ex tra-se to ri a is. Nos
Esta dos Uni dos, o prin ci pal fa tor é a es ta ção do ano,
pois, no in ver no, o con su mo é mu i to ma i or que no ve -
rão. A so lu ção é a uti li za ção de ar ma ze na men to de
gás. A idéia é ar ma ze nar gás no ve rão e au men tar a
uti li za ção no in ver no.

No Bra sil, este pro ble ma é bem di fe ren te, pois o
prin ci pal fa tor ex tra-se to ri al é a ca rac te ri za ção de pe -
río do seco ou chu vo so. O ar ma ze na men to, por tan to,
tor na-se mais com ple xo, pela ne ces si da de de lon gos
pe río dos de ar ma ze na men to, uma vez que pe río dos
hi dro ló gi cos fa vo rá ve is po dem ocor rer em vá ri os
anos su ces si vos.

Ain da as sim, a so lu ção de ar ma ze na men to
deve ser se ri a men te es tu da da como me di da com ple-
men tar em nos so sis te ma. Este, aliás, é um de sa fio
tec no ló gi co para os nos sos es pe ci a lis tas: achar con -
di ções ade qua das de ar ma ze na men to de gás na tu ral
que per mi tam com ple men tar nos so mer ca do.

Por tan to, re su min do, te mos que che gar a so lu-
ções que vi a bi li zem o gás na tu ral e a ge ra ção ter me-
lé tri ca, em con se qüên cia. O pro ble ma não é sim ples,
pe las ca rac te rís ti cas pe cu li a res do se tor nes te País, e 
é fun da men tal re u nir mos to das as par tes en vol vi das,
os ta len tos dis po ní ve is para re sol vê-lo de for ma eco -
nô mi ca e sa lu tar para a so ci e da de. Po dem ter cer te-
za, Srs. Se na do res, de que, de mi nha par te, da rei
todo o apo io ao Go ver no para bus car esta so lu ção
con sen su al e tra zer para esta Casa os re qui si tos de
con tri bu i ções le gis la ti vas que se mos tra rem ne ces sá-
ri as.

Além das op ções mais co nhe ci das e com tec no-
lo gia já do mi na da pelo Se tor Elé tri co Bra si le i ro, ou
seja, ge ra ção hi dre lé tri ca e ge ra ção ter me lé tri ca, de-
ve mos pen sar em ou tras for mas de ge ra ção de ener -
gia, as cha ma das ener gi as al ter na ti vas.

O cus to uni tá rio ma i or e a per cep ção de ris co
mais ele va da têm ini bi do os in ves ti men tos es pon tâ-
ne os em ge ra ção elé tri ca por meio de fon tes al ter na ti-
vas de ener gia, no ta da men te, Eó li ca e So lar. Por ou -
tro lado, o re du zi do cres ci men to do mer ca do para o
uso des sas tec no lo gi as tam bém não pro mo ve ga-
nhos de es ca la na fa bri ca ção dos equi pa men tos, de
modo a mi ni mi zar e oti mi zar os cus tos des sas al ter-
na ti vas para tor ná-las mais com pe ti ti vas com as fon -
tes tra di ci o na is.

Nes te con tex to, foi pro mul ga da re cen te men te a
Lei 10.438/2002, cri an do in cen ti vos para fon tes al ter-

na ti vas de ener gia elé tri ca. Isto é de gran de re le vân-
cia do pon to de vis ta de de sen vol vi men to de tec no lo-
gi as lim pas e re no vá ve is, para o aten di men to prin ci-
pal men te a pe que nas re giões iso la das e, como com -
ple men ta ção, para o su pri men to dos gran des cen tros.
É fun da men tal que, além dos in cen ti vos cri a dos pela
lei, se jam alo ca dos re cur sos de P&D es pe ci fi ca men te
para esta área.

Entre tan to, em fun ção do atu al es tá gio de de-
sen vol vi men to tec no ló gi co, não se deve acre di tar que 
es tas fon tes po dem ser a so lu ção para a ex pan são do 
sis te ma no mé dio pra zo. Por exem plo, ape sar do
gran de po ten ci al de ge ra ção eó li ca no país, o fa tor de
ca pa ci da de des ta fon te é da or dem de ape nas 35%.
Isto, de for ma mais sim ples, sig ni fi ca que ao lon go de
um ano ape nas 35% da ca pa ci da de ins ta la da se ria
trans for ma da efe ti va men te em ener gia. Ou seja, se ti -
vés se mos uma gran de par ti ci pa ção eó li ca no sis te-
ma, além da de pen dên cia das chu vas, fi ca ría mos
tam bém de pen den tes do ven to. Com re la ção à ener -
gia so lar, o atu al es tá gio tec no ló gi co não per mi te vis -
lum brar sua uti li za ção para mais do que al gu mas apli -
ca ções re si den ci a is.

Por tan to, res sal to que é fun da men tal para o
País pen sar em um de sen vol vi men to gra du al de fon -
tes al ter na ti vas de ener gia. Não po de mos fi car à mar -
gem des tes de sen vol vi men tos, e te mos que in ves tir
para de sen vol ver nos sas tec no lo gi as.

Pro po nho, por tan to, um mu ti rão de pro je tos pi lo-
tos de fon tes al ter na ti vas, e aqui no Bra sil te mos a lo -
ca li za ção ide al para tais pro je tos: os sis te mas iso la dos
da Re gião Nor te. Qu an tas pe que nas co mu ni da des
nes ta Re gião po de ri am ser aten di das, por exem plo,
por ener gia so lar? Qu a is as lo ca li da des nes ta Re gião
com ven tos su fi ci en tes para re ce ber ener gia eó li ca?

Este é um pro gra ma que, ti pi ca men te, de ve ria
ter co or de na ção do Go ver no, ou seja, di re ci o nar re -
cur sos para su prir co mu ni da des iso la das com pro je-
tos-pi lo to de fon tes al ter na ti vas di ver sas.

De i xo aqui para a par te fi nal das mi nhas con si-
de ra ções um tó pi co da mais im por tan te re le vân cia: o
de sen vol vi men to tec no ló gi co do nos so se tor ener gé-
ti co. Como já men ci o nei, nos so se tor ener gé ti co é
bas tan te atí pi co, e, qua se sem pre re quer so lu ções
pró pri as, aqui de sen vol vi das.

Estes são pon tos sé ri os a re fle tir: pri me i ra men-
te, será que es ta mos com um pro ces so sa tis fa tó rio de 
re no va ção de nos sos téc ni cos? se gun do, o tre i na-
men to dos mes mos tem sido ade qua do? Ter ce i ro,
que em pre sas têm pri vi le gi a do o de sen vol vi men to
tec no ló gi co?
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Ve jam, Srªs Se na do ras e Srs. Se na do res, nes ta
mi nha bre ve apre sen ta ção, de ti ve-me bas tan te em
pro ble mas e ne ces si da des de avan ços na área de ge -
ra ção. Mas, em um sis te ma de di men sões con ti nen ta-
is como o nos so não po de mos es que cer a trans mis-
são e a dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.

Na área de trans mis são, fica cada vez mais crí ti-
ca a pos si bi li da de de cons tru ção de no vas li nhas e
sa tis fa zer a re qui si tos am bi en ta is, prin ci pal men te
quan do te mos gran des tron cos en vol vi dos. É, por tan-
to, im pe ri o so ma xi mi zar a ca pa ci da de de trans mis são
dis po ní vel com no vas tec no lo gi as. Exem plos tí pi cos
são ele men tos de con tro le ul tra-rá pi dos, que usam
thi ris to res, e que per mi tem me lho rar o ní vel de ten são
da rede. A uti li za ção de tec no lo gi as avan ça das au-
men ta rá a con fi a bi li da de do sis te ma in ter li ga do e per -
mi ti rá um de sen vol vi men to mais sus ten ta do do se tor.

Mas, devo des ta car, é im por tan te se ater um
pou co mais hoje ao de sen vol vi men to tec no ló gi co dos
re cur sos hu ma nos. Com re la ção a este fun da men tal
tó pi co, te nho aqui a pro po si ção, ba se a da na ex pe-
riên cia que tive como en ge nhe i ro do sis te ma
ELETROBRÁS, di re tor da ELETROSUL, di re tor da
PETROBRAS e Mi nis tro da pas ta de Mi nas e Ener gia.

A ELETROBRÁS ini ci ou, na dé ca da de 60, um
pro gra ma de tre i na men to tec no ló gi co de gran de por -
te, de no mi na do CESE – Cur so de Enge nha ria de Sis -
te mas Elé tri cos, que con sis te em en ca mi nhar-se a
Uni ver si da des se le ci o na das, tur mas de téc ni cos de
to das as em pre sas do se tor para um pe río do in ten si-
vo de tre i na men to. Este pro gra ma, ini ci al men te re a li-
za do em Uni ver si da des nor te-ame ri ca nas, é atu al-
men te re a li za do em uni ver si da des aqui do Bra sil, com 
su ces so.

Adap tan do-se à nova re a li da de de uma ma triz
ener gé ti ca de ma i or in te gra ção, nada mais ló gi co que
a ELETROBRÁS e a PETROBRÁS lan ças sem, em
con jun to, um CESEN – Cur so de Espe ci a li za ção
Avan ça da em Ener gia. Em vis ta do ele va do ní vel já
atin gi do pe las nos sas Uni ver si da des, vá ri as de las po -
de ri am ser se le ci o na das e o cur so po de ria ter di vul-
ga ção de ní vel na ci o nal. Se ria pos sí vel, des sa for ma,
ini ci ar-se um pro ces so de in te gra ção mu i to mais for te
en tre as áre as elé tri cas, de gás, de pe tró leo, de ener -
gia al ter na ti va, de efi ciên cia ener gé ti ca, de as pec tos
eco nô mi cos da ener gia e de re gu la ção.

Srs. Pre si den tes da ELETROBRÁS e
PETROBRAS, está lan ça do o de sa fio. Te nho cer te za
que a me di da será apla u di da por esta Casa, pelo Mi -
nis té rio da Edu ca ção e pelo Mi nis té rio de Ciên cia e
Tec no lo gia. É o fu tu ro ener gé ti co do Bra sil.

Exmºs Srs Se na do res e Srªs Se na do ras, apre -
sen tei aqui al guns tó pi cos im por tan tes do Se tor Elé -
tri co Bra si le i ro, com al gu mas pro pos tas efe ti vas. O
meu gran de ob je ti vo foi mos trar a Vos sas Exce lên ci as
os pro ble mas atu a is des te im por tan te se tor e es cla re-
cer que há so lu ções, e que va mos per se gui-las. De
mi nha par te, pos so as se gu rar aos no bres co le gas,
que en vi da rei to dos os meus es for ços para co la bo rar
com os res pon sá ve is pela im plan ta ção das re fe ri das
so lu ções, e que pre ten do man ter esta Casa per ma-
nen te men te in for ma da do que vem sen do fe i to para
se che gar a um se tor elé tri co que per mi ta o de sen vol-
vi men to eco nô mi co de nos so País. Não pre ten do que
se ja mos me ros es pec ta do res des te pro ces so, mas
sim par ti ci pan tes efe ti vos das so lu ções.

Te nho ab so lu ta con vic ção que o Se na do Fe de-
ral, pela qua li da de de seus com po nen tes está mais
do que qua li fi ca do para ana li sar e de ba ter to das as
trans for ma ções ne ces sá ri as des te e de ou tros se to-
res vi ta is para o Bra sil.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Del cí dio
Ama ral, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. José Sar ney, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V.Exa.
será aten di do, na for ma do Re gi men to.

Ha ven do quo rum, ini ci a rei a Ordem do Dia, ob -
je ti vo da pre sen te ses são.

Con vo co os Lí de res da Casa para vi rem ao ple -
ná rio, uma vez que va mos pro ce der à vo ta ção do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se
à

ORDEM DO DIA

Item: 1

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da

Pro vi só ria nº 82, de 2002)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei de Con ver são nº 3, de 2003, que dis põe
so bre a trans fe rên cia da União para os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de seg men tos
da ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral,
nos ca sos que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria
nº 82, de 2002, ten do

Pa re ce res
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– pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos 
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, Re la tor: De pu ta do Ta deu Fi lip pel li
(PMDB-DF), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de
re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel, na for ma do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 3, de 2003, com mo di fi ca-
ções, e pela re je i ção das Emen das nºs 1 a
9; e

– sob nº 210, de 2003, de Ple ná rio,
Re la tor Re vi sor: Se na dor Sér gio Ca bral, fa-
vo rá vel à Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do
Pro je to de Lei de Con ver são, com a apre-
sen ta ção das Emen das nºs 10 a 13, de Re -
la tor.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, opor tu ni-
da de em que foi ins tru í da com o Pa re cer nº 210, de
2003, teve sua dis cus são en cer ra da e a vo ta ção
trans fe ri da para hoje, em vir tu de da fal ta de acor do
de li de ran ças para de li be ra ção.

Va mos pas sar à vo ta ção.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-

den te...
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Da rei a

pa la vra a V. Exª em se gui da, para en ca mi nhar a vo ta-
ção.

A dis cus são foi en cer ra da on tem, Se na dor Pe -
dro Si mon. Infe liz men te, on tem en cer ra mos a dis cus-
são e hoje será fe i ta ape nas a vo ta ção.

V. Exª tem di re i to a en ca mi nhar a vo ta ção du ran-
te cin co mi nu tos.

Antes de ini ci ar a de li be ra ção, o Ple ná rio de ve-
rá, em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men-
to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e
ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá-
ria da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re -
so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
Ta deu Fi lip pel li, e do Re vi sor, Se na dor Sér gio Ca bral,
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia e pela ade qua ção fi nan ce i ra
e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 226, DE 2003

Re que i ro nos ter mos do art. 312, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, des ta que de vo ta ção em
se pa ra do do § 2º, do art.6º, do Pro je to de Lei de Con -
ver são nº 3, de 2003, da ex pres são:

..., “sen do que para os fins pre vis tos
nas Leis nº 8.727, de 5 de no vem bro de
1993, nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997, 
e nº 10.195, de 14 de fe ve re i ro de 2001, o
cál cu lo da Re ce i ta Lí qui da Real – RLR, ex -
clui da Re ce i ta Re a li za da, os va lo res trans -
fe ri dos aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e aos
Mu ni cí pi os com base nes ta lei, in clu si ve no
caso dos re cur sos já trans fe ri dos na vi gên-
cia da Me di da Pro vi só ria que lhe deu ori-
gem.”

Jus ti fi ca ção oral pelo au tor.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Alo i zio
Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de des ta que para vo ta ção em
se pa ra do da ex pres são:

(...) sen do que, para os fins pre vis tos nas Leis
nºs 8.727, de 5 de no vem bro de 1993, nº 9.496, de 11
de se tem bro de 1997, e nº 10.195, de fe ve re i ro de
2001, o cál cu lo da Re ce i ta Lí qui da Real – RLR, ex clui
da Re ce i ta Re a li za da, os va lo res trans fe ri dos aos
Esta dos, Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os com base
nes ta Lei, in clu si ve no caso dos re cur sos já trans fe ri-
dos na vi gên cia da Me di da Pro vi só ria que lhe deu ori -
gem.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do o re que ri men to de des ta que.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, des cul pe-me, mas que ro sa ber se o
des ta que re ti rou...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O des ta-
que está pro pon do a re ti ra da.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Já foi apro va do?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Não.
Esta mos apro van do o re que ri men to de des ta que.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ex pres-
são des ta ca da será opor tu na men te apre ci a da.
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Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são, que
tem pre fe rên cia re gi men tal, sem pre ju í zo das Emen -
das de nºs 10 a 13 e do des ta que re que ri do.

Para en ca mi nhar a vo ta ção, con ce do a pa la vra
ao Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, sou um ve te ra no, e, sin ce ra men te, não as sis ti
ao en cer ra men to da dis cus são on tem, em bo ra es ti-
ves se aqui até o fi nal. Des de o iní cio até o fi nal, eu es -
ta va aqui, pre pa ra do para dis cu tir.

Como ia ha ver uma ses são hoje, que con ti nu a-
ria a de on tem, e V. Exª dis se que ia dar a pa la vra aos
ora do res que es ta vam ins cri tos e que a ses são con ti-
nu a ria hoje, pre fe ri de i xar para fa lar hoje, quan do da
vo ta ção.

Por isso não fa lei on tem. Mas eu es ta va tre men-
da men te aten to a essa ques tão.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Par la men ta res, que ro
es cla re cer um fato sin ge lo que me sur pre en de: a po -
si ção do PT até aqui. No Rio Gran de do Sul, o Go ver-
na dor Olí vio Du tra não ti nha con di ção... Pe di ria si lên-
cio ao Ple ná rio, Sr. Pre si den te. Pelo me nos isso. Os
Srs. Lí de res es tão dis cu tin do há qua tro dias...

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – Há um ora dor na tri bu na. Peço a 
aten ção dos Srs. Se na do res.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Peço si -
lên cio, por gen ti le za, Sr. Pre si den te.

O Go ver na dor Olí vio Du tra che gou ao fi nal do
seu go ver no sem ter con di ção de pa gar o dé ci mo ter -
ce i ro sa lá rio do fun ci o na lis mo. Veio a Bra sí lia, fez um
en ten di men to com o Go ver no Fe de ral e re ce beu o di -
nhe i ro para pa gar o dé ci mo ter ce i ro sa lá rio. Qu an do
to ma mos co nhe ci men to da ma té ria, fo mos a fa vor.

Essa, aliás, não foi a pri me i ra vez. Qu an do fui
Go ver na dor do Esta do e o Sr. Olí vio Du tra era Pre fe i to
de Por to Ale gre, S. Exª tam bém não ti nha di nhe i ro
para pa gar o sa lá rio do mês de ja ne i ro e nós lhe adi -
an ta mos o di nhe i ro para que fos se pago o sa lá rio dos
fun ci o ná ri os.

O Go ver no Fe de ral, en tão, adi an tou o di nhe i ro.
Mas, ago ra, o que faz com essa me di da pro vi só ria?
Em tro ca da que le di nhe i ro que eu, como Go ver na dor,
adi an tei para o Pre fe i to Olí vio Du tra, na ver da de, va -
mos re ce ber dois mil qui lô me tros de es tra das para
que o Esta do do Rio Gran de do Sul faça a ma nu ten-
ção por vin te anos. Se fos se para fa zer re al men te a
ma nu ten ção, tudo bem. Mas, des ses dois mil qui lô-
me tros, qui nhen tos es tão em con di ções ra zoá ve is,
mil es tão in tran si tá ve is e os ou tros qui nhen tos têm

que ser re fe i tos. Esse é um pre sen te de gre go. Não
re ce be mos um cen ta vo e, sim, dois mil qui lô me tros de 
es tra das nes sas con di ções para con ser var.

E tem mais: o Go ver no do Rio Gran de do Sul as-
si nou con vê ni os com o Go ver no Fe de ral e, ao lon go
dos anos, cons tru iu mi lha res de qui lô me tros de es tra-
das fe de ra is. Com au to ri za ção e o “de acor do” do Go -
ver no Fe de ral, o Go ver no do Rio Gran de do Sul cons -
tru iu es sas es tra das. Por es sas es tra das que o Go ver-
no do Esta do fez, ele tem di re i to a re ce ber, a pre ços
de hoje, R$1,2 mi lhão. Mas o que quer o Go ver no Fe -
de ral? Por con ta dos R$250 mi lhões que deu ao Go -
ver na dor Olí vio Du tra para pa gar o dé ci mo ter ce i ro
sa lá rio, está trans fe rin do ao Esta do a res pon sa bi li da-
de de ma nu ten ção de dois mil qui lô me tros de es tra-
das du ran te vin te anos – es tra das in tran si tá ve is. Além 
dis so, o Go ver no do Esta do deve re nun ci ar ao R$1,2
mi lhão que tem a re ce ber. Esse di nhe i ro, sa be mos
que o Go ver no Fe de ral nun ca vai pa gar, mas po de ría-
mos, no mo men to de ne go ci a ção da dí vi da, fa zer um
en con tro de con tas, fa zer uma amor ti za ção, uti li zan-
do esse R$1,2 mi lhão.

O Go ver no Fe de ral, dra co ni a na men te, de uma
ma ne i ra ir ra ci o nal, im põe essa re nún cia. Mas o Go-
ver no do Esta do nem pode re nun ci ar. Eu, como Se na-
dor, não pos so vo tar isso aqui, nem o Se na do tem
con di ções de im por que o Rio Gran de do Sul re nun cie
aos seus di re i tos. Só a Assem bléia Le gis la ti va po de-
ria vo tar isso.

Fe li ci to o Re la tor, que é, aliás, ho mem co nhe ci-
do pela tra di ção, pela com pe tên cia, pela se ri e da de,
um dos mais ex tra or di ná ri os re pre sen tan tes do povo
do Rio de Ja ne i ro. S. Exª agiu com ca pa ci da de, di a lo-
gan do com os Lí de res. E fe li ci to ain da os Lí de res pelo 
es for ço que fi ze ram com o ob je ti vo de en con trar uma
so lu ção. Cre io que agi ram bem.Espe ro que a de ci são
to ma da, on tem, pe los Lí de res seja de ace i tar o pa re-
cer do Re la tor e que o pa re cer do Re la tor seja apro va-
do.

Estra nho a po si ção do Go ver no Fe de ral de abrir
mão das es tra das fe de ra is. Essa é uma ques tão à
par te, que não tem nada a ver com o meu pro tes to.
Abrir mão das es tra das e ain da em pur rá-las aos go -
ver nos dos Esta dos? Hou ve um Pre si den te da Re pú-
bli ca que dis se: “Go ver nar é abrir es tra das”. Está cer -
to que hoje pode nem ser tan to, mas em pur rar essa
res pon sa bi li da de ao Rio Gran de do Sul, Ala go as e
Pa ra í ba, sem sa ber se es ses Esta dos têm con di ções
ou não de man ter es sas es tra das? Entre gar dois mil
qui lô me tros para se ver li vre, como se as es tra das
não fos sem do in te res se do Bra sil in te i ro e como se o
Go ver no Fe de ral não fos se o prin ci pal res pon sá vel
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por elas? Pa re ce que es tou ven do os Mi nis tros dan do
gar ga lha das e di zen do que se li vra ram das es tra das:
“So bre es sas, não te mos mais res pon sa bi li da de!”.
Essas es tra das vão fi car in tran si tá ve is. As es tra das
vão fi car de mal a pior. Adi an ta o Lí der vir aqui e di zer:
“A cul pa não é nos sa, mas do Go ver no do Rio Gran de
do Sul!” Pelo amor de Deus, não me pa re ce que essa
seja a for ma cer ta de go ver nar!

Sr. Pre si den te, se for apro va do esse pro je to das
es tra das, en ten do que o Lí der do Go ver no tem que
as su mir um com pro mis so com o Rio Gran de do Sul e
os de ma is Esta dos de que as es tra das, an tes de se -
rem en tre gues, de vem es tar em con di ções mí ni mas
de con ser va ção. Aí, sim, os go ver nos es ta du a is po de-
rão man ter as es tra das. E man ter não sig ni fi ca re-
cons tru ir. O Go ver no Fe de ral deve ter a res pon sa bi li-
da de de re cons trui-las e trans fe ri-las aos Esta dos em
con di ções de tra fe ga bi li da de.

Com re la ção à in ten ção do Go ver no Fe de ral de
abrir mos mão do nos so di re i to, o cré di to de R$1,2 mi -
lhão, não con cor da mos, Sr. Pre si den te. Fa ze mos um
ape lo aos Srs. Se na do res. Nós não es ta mos ti ran do o
di re i to de nin guém. O Lí der do Go ver no não pode
que rer pres si o nar e co a gir, di zen do: “O pro je to tem
que ser vo ta do as sim. Caso con trá rio, o Go ver no ve -
ta rá”. Aí os Se na do res de ou tros Esta dos di rão: “Nós
te mos o ma i or res pe i to pelo Rio Gran de do Sul, mas
não po de mos vo tar, por que o Go ver no ve ta rá e nós
te mos ou tros in te res ses”. Isso não é go ver nar. Agin do
as sim, o Lí der está se me an do o que irá co lher mais
tar de. Não é esta a ma ne i ra de go ver nar: lan çan do
uns con tra os ou tros.

O pro je to, como quer o Rio Gran de do Sul, como 
quer Mi nas Ge ra is, não atin ge, não pre ju di ca ne nhum
Esta do. Nós não es ta mos ti ran do o di re i to de ne nhum
Esta do. Não es ta mos indo con tra ne nhum Esta do. O
que não pode é esta ame a ça do Go ver no: “Se for
apro va do as sim, o Go ver no ve ta rá”. E a res pos ta dos
Se na do res: “Se o Go ver no ve tar, o meu Esta do fi ca rá
mal”.

Sr. Pre si den te, o Go ver no está no iní cio e esta é
a pri me i ra tur bu lên cia que ocor re no de ba te. Se o Go -
ver no usar essa arma do veto para ater ro ri zar o Se na-
do, es ta rá usan do-a mu i to cedo e em uma ques tão
mu i to sim ples, prin ci pal men te pelo fato de ain da ter
qua tro anos pela fren te.

Faço este ape lo ao Se na do e ao Bra sil: nós, do
Rio Gran de do Sul, não es ta mos re i vin di can do nada.
Tra ta-se de um di nhe i ro que já foi re ce bi do e já foi
todo gas to pelo go ver no an te ri or para pa gar o dé ci mo
ter ce i ro. Nós fi ca mos ca la dos, si len ci o sos. Não tí nha-
mos in te res se de atin gir nem o PT nem meu ami go

Olí vio Du tra ou quem quer que fos se. Só es tou vin do à 
tri bu na ago ra – es pe ra va não pre ci sar vir – para di zer
es sas co i sas, por que es tão di zen do que ain da há pe -
ri go de esse pro je to não pas sar. Não acre di to.

O Go ver na dor do meu Esta do, Ger ma no Ri got-
to, vem ten do uma ati tu de exa ge ra da men te ele gan te
com o go ver no pas sa do.Está re a li zan do le van ta men-
tos, es tu dos, des pre o cu pa do com o que acon te ceu
ou de i xou de acon te cer, olhan do ape nas para fren te.
Está di a lo gan do com o Go ver no Fe de ral so bre a re -
for ma tri bu tá ria, a re for ma da pre vi dên cia. Tem ha vi do
re u niões do Go ver no Fe de ral com o Go ver na dor do
Rio Gran de Sul e dos de ma is Esta dos para uma co la-
bo ra ção no de ba te des sas ques tões.

Enten do que S. Exª o Go ver na dor do Rio Gran -
de do Sul me re ce um tra ta men to de res pe i to. A res-
pos ta é o res pe i to. Não pen sem que o Go ver na dor
Ger ma no Ri got to, em sen do gen til, ele gan te, um gen-
tle man, é ser vi çal. Não, S. Exª é um ho mem que tem
a ca be ça fir me, tem dig ni da de, tem o Rio Gran de do
Sul sob sua res pon sa bi li da de e, se ti ver que re a gir, re -
a gi rá. Espe ro que não. Espe ro que o pro je to seja
apro va do e que o Go ver no Fe de ral as su ma o com pro-
mis so de en tre gar as es tra das com o mí ni mo de con -
di ções de tra fe ga bi li da de.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do pela to le rân cia de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet, para en ca mi nhar
a vo ta ção.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem mes mo, ocu pei a 
tri bu na com os olhos vol ta dos para o Esta do de Mato
Gros so do Sul. Afir mei, ca te go ri ca men te, que os
Esta dos têm de ser aju da dos pelo Go ver no Fe de ral.
Re be lei-me con tra o tex to ori gi nal da me di da pro vi só-
ria, que obri ga va os Esta dos a re nun ci a rem aos cré di-
tos que têm pe ran te a União, em ra zão de te rem pa vi-
men ta do es tra das fe de ra is, es tra das de res pon sa bi li-
da de da União. Dis se que isso era um ab sur do, que
isso sa cri fi ca ria o Esta do, o qual não ti nha con di ções
de fa zer um com pro mis so des sa na tu re za.

O que mais me re vol ta, Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, é que o tex to da me di da pro vi só ria
ela bo ra do pelo Go ver no Fe de ral in clui o re pas se aos
Esta dos como re ce i ta lí qui da. Se isso pre va le cer,
como quer o re que ri men to de des ta que for mu la do
pelo Lí der do Go ver no nes ta Casa, Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te, o Esta do de Mato Gros so, por exem plo,
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que re ce be rá R$130 mi lhões – o que é pou co para os
com pro mis sos que as su mi rá, no que diz res pe i to à re -
cu pe ra ção de es tra das –, pa ga rá 13% des se va lor.

Ve jam que esse des ta que não pode ser apro va-
do, por que, do con trá rio, cons ti tu ir-se-á num em prés-
ti mo do Go ver no Fe de ral aos Esta dos a uma taxa de
13%! Isso é agi o ta gem, vol to a re pe tir. Esse ter mo do
meu dis cur so de on tem, eu não o re ti ro. Pode ser for te
como for, mas é a ver da de. O Go ver no es ta rá em pres-
tan do a 13%, e isso é inad mis sí vel!

Na ver da de, tra ta-se de mu i to mais que 13%,
por que, no caso do Mato Gros so do Sul, por exem plo
– e isso tam bém vai acon te cer com ou tros Esta dos –,
a re cu pe ra ção de 980km de ro do via, de com pe tên cia
do Go ver no Fe de ral, pas sa rá a ser res pon sa bi li da de
do Esta do. Esse é um pre sen te de gre go!

Po si ti va men te, de ve mos fi car com a ma té ria tal
qual veio da Câ ma ra dos De pu ta dos. O re la tó rio do
meu com pa nhe i ro Sér gio Ca bral, do Rio de Ja ne i ro,
aten de par ci al men te os in te res ses do Esta do, re ti ran-
do os ju ros de 13% e fa zen do com que os Esta dos
não fi quem obri ga dos a re nun ci ar à ação ju di ci al para
re ce ber di re i tos a que fa zem jus.

Ontem, fui mu i to en fá ti co, por que te nho que de -
fen der o Mato Gros so do Sul. É mi nha obri ga ção es tar
aqui, e cre io que, de fen den do o meu Esta do, es tou
de fen den do tam bém as ou tras uni da des da Fe de ra-
ção. Po si ti va men te, não po dem en trar os 13% na re -
ce i ta lí qui da.

Li hoje, no jor nal do meu Esta do, que o Go ver-
na dor José Orcí rio dos San tos dis se que ain da não
re ce beu o di nhe i ro por que não quer abrir mão da
quan tia que o Esta do gas tou para cons tru ir ro do vi as
de res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral.

Vou fa zer um ape lo, en ca re ci da men te, a esta
Casa, pois não po de mos pi o rar ain da mais a si tu a ção
dos Esta dos bra si le i ros: se o ob je ti vo da me di da pro -
vi só ria é aju dar as uni da des da Fe de ra ção, fi que mos
com o lú ci do pa re cer do emi nen te Se na dor Sér gio
Ca bral e re je i te mos esse des ta que.

Faço esse ape lo em nome do Esta do de Mato
Gros so do Sul, que está re a li zan do um pés si mo ne -
gó cio. Infe liz men te, a por ta ria já está as si na da.

Assim, vol to a re pe tir o ape lo que fiz às au to ri da-
des eco nô mi cas e ao Go ver no do Pre si den te Lula: ao
in vés de R$130 mi lhões, dêem mais do que isso para
o Esta do de Mato Gros so do Sul, ou, pelo me nos, não 
lhe dêem a res pon sa bi li da de da cons tru ção e da con -
ser va ção de qua se mil qui lô me tros de es tra da, in vi a-
bi li zan do to tal men te a sua ad mi nis tra ção pú bli ca.

Espe ro que o Go ver no Fe de ral re ve ja a por ta ria,
para be ne fi ci ar, re al men te, o Go ver no de Mato Gros -
so do Sul, que é seu par ce i ro.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço li-

cen ça para in ter rom per a lis ta de ora do res ins cri tos
para en ca mi nhar a vo ta ção, a fim de es cla re cer ao
Ple ná rio que a Mesa con sul tou o Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te se po de ria es tar pre sen te para en ca mi-
nhar o re que ri men to, e S. Exª nos in for mou que não.

O in ci so XVII do art. 300 do Re gi men to da Casa
de ter mi na:

XVII – anun ci a da a vo ta ção de dis po si ti vo ou
emen da des ta ca da, se o au tor do re que ri men to de
des ta que não pe dir a pa la vra para en ca mi nhá-la, con -
si de rar-se-á como ten do o Ple ná rio con cor da do com
o pa re cer da co mis são, to man do a ma té ria des ta ca da
a sor te das de ma is cons tan tes do gru po a que per ten-
cer...

Assim, com a au sên cia do Se na dor Alo i zio Mer -
ca dan te, o des ta que não será sub me ti do à vo ta ção
do Ple ná rio, vol tan do ao tex to do pro je to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até por -
que o au tor não as si nou a pre sen ça.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pro ce do
des sa for ma jus ta men te pelo fato de o au tor não es tar
pre sen te para en ca mi nhar e o Re gi men to res sal tar
que, nes se caso, o des ta que de sa pa re ce.

Con sul to se, com essa ex pli ca ção, já po de mos
vo tar a ma té ria na sua in te gri da de, sem des ta que.
(Pa u sa.)

Da re mos pros se gui men to à vo ta ção da ma té ria.
Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são que

tem pre fe rên cia re gi men tal, sem pre ju í zo das Emen -
das nºs 10 a 13.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, voto con tra ri a men te à ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se rão re -
gis tra dos em Ata os vo tos con trá ri os das Srªs Se na-
do ras He lo í sa He le na e Serys Slhes sa ren ko.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para jus ti fi car meu voto.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A jus ti fi ca-
ção só pode ser fe i ta por es cri to, na for ma re gi men tal.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, ins cre vi-me para fazê-lo, mas aqui es ce mos
com V. Exª, pela sua ha bi li da de, vi vên cia e ex pe riên-
cia e pelo res pe i to que lhe te mos. Con tu do, gos ta ría-
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mos de es cla re cer um pro ble ma do Esta do do Pará,
com re la ção à BR-222. No bojo da pro pos ta, há R$36
mi lhões de re cur sos fe de ra is a se rem re ce bi dos.

Te nho cer te za de que, após a vo ta ção das ma -
té ri as, V. Exª con ce der-me-á a pa la vra para fa zer a
jus ti fi ca ti va.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª

atin giu seu ob je ti vo, Se na dor Luiz Otá vio. A Casa to -
mou co nhe ci men to da sua po si ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço aos
Srs. Lí de res que ori en tem suas Ban ca das para a vo -
ta ção.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, par ti ci pa mos de con ver sas vá -
ri as em um pro ces so lon go de ne go ci a ção, en con tros,
de sen con tros, avan ços e re cu os.

Nes ta opor tu ni da de, que ro des ta car o es pí ri to
pú bli co de mons tra do em to dos os mo men tos pelo Se -
na dor Sér gio Ca bral, Re la tor da Me di da Pro vi só ria no
Se na do Fe de ral. Res sal to tam bém o de sem pe nho do
Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no nes ta
Casa – in fe liz men te S. Exª não pôde hoje aqui es tar,
de i xan do em seu lu gar, aliás, mu i to bem re pre sen ta-
do, o Lí der do PT, Se na dor Tião Vi a na.

Sr. Pre si den te, avan ça mos com re la ção às con -
ver sa ções, que con ti nu am fora do Par la men to. O Go -
ver no, bem como os Go ver na do res, tem ex pec ta ti va
de que as ne go ci a ções con ti nu em a avan çar.

Agra de ço, de pú bli co, o apo io de to dos os Lí de-
res – em par ti cu lar ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te –
pelo es for ço con jun to, ob je ti van do re ti rar da me di da
pro vi só ria o pra zo de 45 dias, já que apro xi ma da men-
te 18 Esta dos – se não me en ga no – ti ve ram aces so
ao pro gra ma e ou tros não, ten do em vis ta que o aces -
so ao pro gra ma era im pe di do pelo pra zo. Aliás, ain da
es tan do a ma té ria tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, nós con se gui mos re ti rar esse pra zo, per mi tin do
o aces so de ou tros Esta dos ao pro gra ma, in clu si ve, o
de Ala go as, Esta do que eu te nho a hon ra de re pre-
sen tar, jun ta men te com a Se na do ra He lo í sa He le na e
o Se na dor Te o tô nio Vi le la, nes te Se na do da Re pú bli-
ca.

Sr. Pre si den te, mes mo não ten do avan ça do o
es pe ra do, avan ça mos o su fi ci en te. Há ain da três pon -
tos que con ti nu am a obs ta cu li zar. Um de les é a ta xa-
ção da re ce i ta lí qui da. Cre io que po de ría mos avan çar
no sen ti do de di vi di-la, Sr. Pre si den te, com bom-sen -
so, se pa ran do o que é cus te io, o que é re ce i ta lí qui da
do que é in ves ti men to. Aí, ta xa ría mos ape nas a re ce i-

ta lí qui da e o cus te io e não o in ves ti men to. Isso se ria
um avan ço com re la ção aos Esta dos. O ou tro pon to é
com re la ção à re nún cia. Pre ci sa mos avan çar quan to
a esse pon to para não pu nir mos os Esta dos, como,
por exem plo, o Esta do do Rio Gran de do Sul. E, o úl ti-
mo pon to, diz res pe i to ao pra zo, per mi tin do que os
Esta dos ti ves sem um novo aces so ao pro gra ma.

Sr. Pre si den te, em nome da Ban ca da do PMDB
– re co nhe ço a po si ção de al guns com pa nhe i ros –
que ro re co men dar o voto fa vo rá vel para o subs ti tu ti vo
do Se na dor Sér gio Ca bral, que, mais uma vez – re pi to
–, de mons trou bom-sen so, equi lí brio e so bre tu do
com pro mis so para com o nos so País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, para, como Lí -
der, ori en tar a vo ta ção.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs.Se na do res, é pre ci so que haja um es cla re ci men-
to para que pos sa mos vo tar esta ma té ria com con vic-
ção, já que al guns Esta dos, ten do ade ri do ao pro gra-
ma, re ce be ram os re cur sos. Por tan to, ade ri ram ao
que pre co ni za a me di da pro vi só ria, ou seja, a trans fe-
rên cia da res pon sa bi li da de de ma nu ten ção de ro do vi-
as fe de ra is e a co ber tu ra fi nan ce i ra cor res pon den te,
em va lor, ao equi va len te a R$130 mil por qui lô me tro,
ten do os re cur sos sido trans fe ri dos de uma úni ca vez.
No en tan to, Esta dos que ade ri ram ao pro gra ma, já re -
ce be ram os re cur sos, mas, há ou tros que ain da que -
rem ade rir a ele. Em fun ção dis so, até por pro ble mas
ocor ri dos na tran si ção de um Go ver no para o ou tro,
prin ci pal men te em Mi nas Ge ra is e no Rio Gran de do
Sul, os Par ti dos fo ram so li dá ri os com a lu ci dez.

Ocor re, Sr. Pre si den te, que no fi nal do ano pas -
sa do, en con trou-se uma fór mu la – com a qual eu,
pes so al men te, não con cor do – para trans fe rir es ses
re cur sos aos Esta dos de Mi nas Ge ra is e Rio Gran de
do Sul a fim de que tais Esta dos cum pris sem com
suas obri ga ções de fa zer o pa ga men to de fun ci o ná ri-
os. A fór mu la en se jou a me di da pro vi só ria na trans fe-
rên cia de res pon sa bi li da de, por um pe río do lon go, na
ma nu ten ção de BRs, e a trans fe rên cia de re cur sos,
de uma só vez, para fa zer face às des pe sas de ma nu-
ten ção. Mas, tais re cur sos não fo ram in te gral men te
apli ca dos na ma nu ten ção de ro do vi as. Pelo con trá rio,
fo ram uti li za dos no pa ga men to do 13º sa lá rio e dos
sa lá ri os nor ma is – tudo isso com a con cor dân cia do
Go ver no an te ri or e do Go ver no de tran si ção.

Sr. Pre si den te, en ten do que es ta mos tra tan do
de um as sun to que não é, no mí ni mo, agra dá vel, e,
sim, com pli ca do, mas que está fe i to e atin ge a to dos
os Esta dos do Bra sil, por que al guns que rem ade rir,
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le gi ti ma men te, ao pro gra ma, como reza a me di da
pro vi só ria, de trans fe rên cia de re cur sos e res pon sa bi-
li da des, e ou tros Esta dos en con tra ram um pro ble ma
para ser re sol vi do, como di ria o vul go, “uma ba ta ta
quen te na mão”, e isso ter mi na no Con gres so.

Há con ver sas e tra ta ti vas em cur so en tre os
Esta dos, prin ci pal men te Mi nas Ge ra is, Rio Gran de do 
Sul e o Po der Exe cu ti vo, a quem cabe a so lu ção do
pro ble ma, em di ver sas eta pas, pois esta é uma no ve-
la de mu i tos ca pí tu los. E nós, Lí de res de Par ti dos, a
es ta mos acom pa nhan do na bus ca de uma so lu ção
lú ci da, ra zoá vel e de fen sá vel.

O Lí der Alo i zio Mer ca dan te, na ver da de, é bom
que se diga, tem sido in can sá vel na bus ca de uma so -
lu ção para que vo te mos – hoje es ta mos dis pos tos a
vo tar, in clu si ve já co me ça mos – o Pro je to de Lei de
Con ver são do Se na dor Sér gio Ca bral, as emen das,
com o com pro mis so ex pres so do Lí der Alo i zio Mer ca-
dan te de que, em se gui da, os Go ver na do res do
PMDB, do PFL, do PSDB, en fim, de to dos os Par ti dos
se re u ni rão com a equi pe eco nô mi ca do Go ver no
para bus car, en con trar e iden ti fi car so lu ções. Aqui es -
ta mos abrin do um cré di to ao Lí der Mer ca dan te, em
quem con fi a mos. Enten de mos, nós do PFL, es tar mos
vo tan do ma té ria con tro ver sa. No en tan to, para não
obs tru ir a pa u ta nem para di fi cul tar o bom an da men to
dos tra ba lhos con gres su a is, es ta mos vo tan do e
abrin do um cré di to de con fi an ça ex plí ci to ao Lí der
Mer ca dan te, que nos as se gu ra que so lu ções pa la tá-
ve is, lú ci das e ra zoá ve is vão ser en con tra das para os
Esta dos afe ta dos.

O PFL en ca mi nha, por tan to, o voto “sim” ao Pro -
je to de Lei de Con ver são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Lí der Arthur Vir gí lio, para ori en ta ção da ban -
ca da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sou
tes te mu nha da apli ca ção e da cor re ção com que se
tem ha vi do, sob a di re ção se gu ra de V. Exª, o Lí der
Alo i zio Mer ca dan te. E devo tam bém co lo car aqui os
elo gi os ab so lu ta men te ca bí ve is ao Lí der do Par ti do
dos Tra ba lha do res, Se na dor Tião Vi a na, que, da mes -
ma for ma, tem par ti ci pa do das ne go ci a ções com ta-
len to, com vi gor, com cor re ção, em re la ção aos seus
Co le gas. Res sal to, ain da, o tra ba lho com pe ten te, ju -
di ci o so, bas tan te aten to e che io de es pí ri to pú bli co do
Re la tor Sér gio Ca bral.

Sr. Pre si den te, re cor do-me, por exem plo, que
nes te epi só dio da me xi da nos 45 dias, des de quan do
a ma té ria tra mi ta va na Câ ma ra, já era pre o cu pa ção

do Re la tor Sér gio Ca bral abrir o pra zo, e era uma pre -
o cu pa ção ob ses si va, no bom sen ti do, do Lí der Re nan
Ca lhe i ros tam bém, seja por que pen sa va em ou tros
Esta dos, seja por que pen sa va em Ala go as, Esta do
que S. Exª, com tan to brio, de fen de nes ta Casa, ao
lado da Se na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Te o-
tô nio Vi le la Fi lho.

Sr. Pre si den te, o PSDB tem ab so lu ta con fi an ça
em que esta Casa, pela sua ma tu ri da de, pela hon ra-
dez dos seus mem bros, é uma Casa de com pro mis-
sos a se rem cum pri dos, des de que com pro mis sos es -
ta be le ci dos.

Por isso, es tan do eu, aqui, na po si ção de Lí der e 
de fen den do os in te res ses mu i to es pe ci fi ca men te os
do Esta do de Mi nas Ge ra is, que é go ver na do pelo Dr.
Aé cio Ne ves, ex-Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, evi den te men te que pre o cu pa do tam bém com os
re sul ta dos, na mes ma cir cuns tân cia, em re la ção à
Ba hia, pre o cu pa do com as tra ta ti vas que le vem a
bom ter mo as ne go ci a ções en tre o Go ver no e o Go -
ver na dor do Rio Gran de do Sul, Ger ma no Ri got to,
aqui, mes mo sem ter mos uma fór mu la ain da de fi ni da
e aca ba da, en ten de mos que a Na ção me re cia que
hoje se to cas se para fren te, o mais ra pi da men te pos -
sí vel, esta pa u ta de vo ta ção com tan tas ma té ri as im -
por tan tes que dela cons tam.

Mais ain da: en ten día mos que era para se dar
mes mo uma de mons tra ção de con fi an ça no Lí der
Mer ca dan te, uma de mons tra ção de con fi an ça em to -
dos os Lí de res, no Lí der que se tem por ta do com apli -
ca ção e com cor re ção nes ta Casa. Por tan to, as tra ta-
ti vas não es tão con clu í das: Mi nas não está tran qüi lo
en quan to Esta do; o Rio Gran de do Sul não está ain da
se re na do en quan to Esta do, do pon to de vis ta dos
seus in te res ses. Mas con fi a mos. Enten de mos que
nes ta Casa vale ba si ca men te a con fi an ça com esse
rito das me di das pro vi só ri as, que é bas tan te exi gen te
em re la ção ao tra ba lho par la men tar e à nos sa ca pa ci-
da de de dar mos va zão às so lu ções para as ma té ri as
que es tão na pa u ta, le van do-se em con ta que da qui a
pou co che guem aqui – se Deus qui ser não ha ve rá de
che gar nada tipo “a mon ta nha pa riu um rato” – ma té ri-
as de re for mas den sas, pro pos tas pelo Pre si den te
Lula. Isso vai exi gir en ten di men to, sa cri fí cio e mu i ta
com pre en são de par te a par te, nós re sol ve mos dar o
que para nós é um che que em bran co. Ou seja: di zer
que, sem ter mos a fór mu la, con fi a mos no com pro mis-
so de não se pre ju di ca rem os Esta dos de Mi nas Ge -
ra is, Ba hia, Rio Gran de do Sul, ao mes mo tem po em
que não re tar da re mos mais para não pre ju di car mos
Esta dos no vos, como Ala go as. Esse com pro mis so
será cum pri do.
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Alguém po de rá per gun tar: como se con fia em
algo que não está es ta be le ci do de cabo a rabo? Con -
fia-se, por que, aci ma da de fi ni ção fun da men tal – e
que ro in clu ir Mato Gros so do Sul na mi nha pre o cu pa-
ção pri me i ra –, aci ma do de se nho aca ba do, está a
con fi an ça. Pre fi ro con fi ar nas pes so as que me di zem
que hon ra rão o com pro mis so de não le var o pre ju í zo,
por exem plo, ao Esta do de Mi nas Ge ra is e aos de ma-
is Esta dos aqui ar ro la dos.

Por tan to, o en ca mi nha men to é cla ro no sen ti do
de que a Ban ca da do PSDB vote “sim” in te gral men te
ao re la tó rio, sem ti rar nem pôr, do com pe ten te Re la-
tor, Se na dor Sér gio Ca bral.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor Tião Vi a na, para, como Lí der, ori en-
tar a sua Ban ca da.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, falo nes te mo men to em nome da Li -
de ran ça do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Blo co de
apo io ao Go ver no Fe de ral e tam bém da Li de ran ça do
Go ver no, uma vez que o Se na dor Alo i zio Mer ca dan te
não pode es tar aqui nes te mo men to em vir tu de de es -
tar em um en con tro com os Go ver na do res a pe di do
da Pre si dên cia da Re pú bli ca. S. Exª pede que eu ex -
ter ne o com pro mis so e o en ten di men to do Go ver no a
res pe i to des sa ma té ria.

Fico fe liz em cons ta tar o ní vel de res pon sa bi li-
da de em re la ção ao as sun to e a for ma como foi tra ta-
do pe los Srs. Lí de res par ti dá ri os, pela bus ca de uma
me di da con ci li a tó ria que re dun das se em en ten di men-
to da ma té ria. Esta tem sido a nos sa prá ti ca, fan tás ti-
ca, como Go ver no Fe de ral, como base de apo io ao
Go ver no esta Casa, de bus car in ten sa men te o de ba te
pelo en ten di men to, pelo con ven ci men to e pelo sen so
da res pon sa bi li da de com o in te res se pú bli co.

Tra ta-se de ma té ria di fí cil por que en vol ve a cri se
do pac to fe de ra ti vo nes te País, por en vol ver a cri se da 
ges tão pú bli ca, her da da ao lon go dos anos por mu i tos
que go ver na ram as uni da des fe de ra das, que go ver-
na ram este País. Te mos aqui mo men tos de ex pres-
são da afli ção em que vi vem al guns Esta dos, em re la-
ção à cri se es tru tu ral, como men ci o nou mu i to bem o
Se na dor Pe dro Si mon. Enten do o es for ço con ci li a tó-
rio do Se na dor Sér gio Ca bral, de bus car me di ar as
par tes, as res pon sa bi li da des e as al ter na ti vas pos sí-
ve is.

Con si de ro im por tan te lem brar ao ad mi rá vel e in -
to cá vel Se na dor Pe dro Si mon a Lei nº 9.277, san ci o-
na da pelo Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so,

em 10 de maio de 1996, cuja emen ta diz o se guin te:
“au to ri za a União a de le gar aos Mu ni cí pi os, Esta dos
da Fe de ra ção e ao Dis tri to Fe de ral a ad mi nis tra ção e
a ex plo ra ção de ro do vi as e por tos fe de ra is”. O art. 3o
des sa mes ma lei diz: “a de le ga ção será for ma li za da
me di an te con vê nio”.

Essa ma té ria, Se na dor Pe dro Si mon, teve como 
Re la tor o emi nen te e sa u dá vel Se na dor José Fo ga ça,
e, à épo ca, era Mi nis tro dos Trans por tes o Sr. Oda cir
Kle in. Então, te mos que re fle tir so bre esse tema.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Foi por isso
que o Go ver no per deu a ele i ção.

O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – Eu gos ta-
ria, ain da, Sr. Pre si den te, de di zer que te mos o de ver
de bus car al ter na ti vas para so lu ci o nar esse im pas se.
Mi nas Ge ra is, por meio de seu Go ver na dor, está em
per ma nen te diá lo go com os ca na is de en ten di men to
e ne go ci a ção do Go ver no Fe de ral, que en vol vem o
Mi nis té rio dos Trans por tes, o Te sou ro Na ci o nal, a
Casa Ci vil e a Li de ran ça do Go ver no, que tem tra ta do
de ma ne i ra di re ta, cla ra e pro fun da men te trans pa ren-
te essa ma té ria.

Enten do que, nes te mo men to, te mos o de ver de
apro var essa ma té ria, vo tan do fa vo ra vel men te ao pa -
re cer do Se na dor Sér gio Ca bral e às emen das, bus -
can do di vi dir a res pon sa bi li da de na ela bo ra ção da
me lhor so lu ção pos sí vel, que se dará a par tir de um
fó rum per ma nen te de diá lo go, é cla ro, le van do em
con ta as pre o cu pa ções dos Se na do res José Agri pi-
no, Arthur Vir gí lio e Re nan Ca lhe i ros. S. Exªs, em
nome dos Go ver na do res par ti dá ri os, ex põem suas
afli ções nes te mo men to. No en tan to, en ten de mos
que, em re la ção a ma té ri as como a dos 13%, te re mos
avan çar, di vi din do o que é des pe sa de ca pi tal e o que
é des pe sa cor ren te. Va mos re fle tir so bre as ma té ri as
ob je to de des pe sa ju di ci al, aque las que es tão res tri-
tas à pon tu a ção e ao con vê nio es pe cí fi co. Va mos tra -
tar des ta ma ne i ra: trans pa ren te, com res pon sa bi li da-
de, pro cu ran do uma al ter na ti va que não im pli que
mais um apo dre ci men to do pac to fe de ra ti vo tão fra gi-
li za do em que este País vive.

Então, o Par ti do dos Tra ba lha do res, o Blo co de
apo io ao Go ver no e a Li de ran ça do Go ver no en ca mi-
nham o voto “sim”, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Lí der do PDT, Se na dor Jef fer son Pé res. (Pa u-
sa.)

Com a pa la vra o Se na dor Alme i da Lima,
Vice-Lí der do PDT.

O SR. ALMEIDA LIMA (PDT – SE. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, di an te da
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im pos si bi li da de de uma so lu ção que ve nha a aten-
der de fato aos in te res ses ma i o res dos Esta dos e di -
an te do im pas se cri a do, a de ci são do Par ti do é no
sen ti do de li be rar a nos sa Ban ca da para ado tar a po -
si ção que aten da aos in te res ses dos Esta dos re pre-
sen ta dos pe los Se na do res aqui pre sen tes, ten do em 
vis ta que, em prin cí pio, a nos sa po si ção é con trá ria à 
Me di da Pro vi só ria, so bre tu do nos ter mos em que
che gou ao Se na do Fe de ral, pro ve ni en te da Câ ma ra
dos De pu ta dos. É evi den te que, numa aná li se, che -
ga mos à con clu são de que me nos mal é a apro va ção
do subs ti tu ti vo apre sen ta do pelo Re la tor, Se na dor
Sér gio Ca bral.

Con clu í mos que a vo ta ção será in di vi du al, de
for ma a li be rar a Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pelo PTB, 
com a pa la vra o Se na dor Fer nan do Be zer ra.

O SR. FERNANDO BEZERRA (Blo co/PTB –
RN. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, em bo ra o Se na dor Tião Vi a na te nha fa la do em
nome do Blo co do qual fa ze mos par te – o PTB, além
de ou tros Par ti dos – que ro tam bém, na con di ção de
Vice-Lí der do Go ver no, tra zer a mi nha pa la vra de
apo io à vo ta ção po si ti va, no mes mo sen ti do en ca mi-
nha do por S. Exª, na ex pec ta ti va de que as ne go ci a-
ções pos sam ain da evo lu ir no sen ti do de be ne fi ci ar a
ma i o ria dos Esta dos.

Essa é a po si ção do PTB. É a po si ção do Go ver-
no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o mé ri to da ma té ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -
je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, o meu voto é con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apro va do,
com o voto con trá rio da Se na do ra He lo í sa He le na.

Pas sa-se à vo ta ção, em glo bo, das Emen das de
nºs 10 a 13, do Re la tor.

Vo ta ção, em glo bo, das emen das que fo ram
des ta ca das e que têm pa re cer fa vo rá vel do Re la tor.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va das.
Apro va do o Pro je to de Lei de Con ver são, fi cam

pre ju di ca das a Me di da Pro vi só ria e as Emen das de
nºs 1 a 9 a ela apre sen ta da.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va das:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 82, de 2002)

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de seg men tos da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es -
pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União po de rá trans fe rir para os Esta dos

e o Dis tri to Fe de ral, a tí tu lo de des cen tra li za ção, seg -
men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral, bem como os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.

§ 1º Os seg men tos da ma lha ro do viá ria fe de ral
pas sí ve is de trans fe rên cia para cada Esta do e o Dis -
tri to Fe de ral se rão de fi ni dos em ato do Mi nis tro de
Esta do dos Trans por tes.

§ 2º Não se apli ca o dis pos to no ca put às ro do-
vi as con si de ra das es tra té gi cas pelo Go ver no Fe de ral.

§ 3º A trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re o 
ca put dar-se-á em ca rá ter ir re tra tá vel e ir re vo gá vel,
me di an te ter mo as si na do pelo Mi nis tro de Esta do dos 
Trans por tes e pelo Go ver na dor do res pec ti vo Esta do
ou do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O ter mo de trans fe rên cia de do mi no a
que se re fe re o § 3º do art. 1º de fi ni rá as ro do vi as a se -
rem trans fe ri das, com suas ex ten sões, sen do que os
Esta dos e o Dis tri to Fe de ral re ce be rão o mí ni mo de
vin te e cin co por cen to, anu al men te, do to tal da ma lha
a ser trans fe ri da a cada uni da de da fe de ra ção con for-
me o cro no gra ma es ta be le ci do no res pec ti vo ter mo
de trans fe rên cia de do mí nio.

§ 1º É fa cul ta do aos Esta dos e ao Dis tri to Fe de-
ral an te ci par, anda que em par te, o cro no gra ma de re -
ce bi men to das ro do vi as cons tan te do ter mo de trans -
fe rên cia.

§ 2º A trans fe rên cia to tal de do mí nio das ro do vi-
as será con clu í da no má xi mo até o mês de ja ne i ro de
2006.

Art. 3º Em vir tu de da trans fe rên cia do do mí nio
de que tra ta o art. 1º, a par tir da data de re ce bi men to
da ro do via, as des pe sas com sua ma nu ten ção, re cu-
pe ra ção, con ser va ção, res ta u ra ção, me lho ria e pa vi-
men ta ção pas sam a ser de res pon sa bi li da de ex clu si-
va da Uni da de da Fe de ra ção que a re ce beu.

Art. 4º Fica ve da do o re pas se ou res sar ci men to
de re cur sos cor res pon den tes a gas tos even tu al men-
te re a li za dos pe los Esta dos e pelo Dis tri to Fe de ral
que não en con trem am pa ro em con vê nio fir ma do
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com a União, no qual es te jam es pe ci fi ca dos os cor -
res pon den tes pla nos de tra ba lho e de apli ca ção de
re cur sos.

Art. 5º Efe tu a da a trans fe rên cia de do mí nio, fi -
ca ram man ti dos os pla nos de tra ba lho e de apli ca-
ção dos re cur sos ao abri go de con vê ni os ain da em
vi gor na data da pu bli ca ção des ta lei, fir ma dos pela
União com os res pec ti vos Esta dos e o Dis tri to Fe -
de ral, re la ti vos aos seg men tos da ma lha ro do viá ria
trans fe ri dos, ve da dos o seu adi ta men to, pror ro ga-
ção e re no va ção.

Art. 6º A União re pas sa rá, nos li mi tes e con di-
ções es ta be le ci dos nes ta lei, aos Esta dos e ao Dis tri-
to Fe de ral, em de cor rên cia da trans fe rên cia de do mí-
nio pre vis ta no art. 1º, por in ter mé dio do Mi nis té rio
dos Trans por tes, à con ta de do ta ção or ça men tá ria
pró pria, re cur sos ori un dos da Con tri bu i ção de Inter -
ven ção no Do mí nio Eco nô mi co – CIDE, de que tra ta a 
Lei nº 10.336, de 19 de de zem bro de 2001, ob ser va-
dos os li mi tes de mo vi men ta ção e em pe nho e de pa -
ga men to.

§ 1º O re pas se de que tra ta o ca put será fe i to
em até dez dias úte is, con ta dos da data da as si na tu ra
do ter mo de trans fe rên cia de do mí nio a que se re fe re
o § 3º do art. 1º.

§ 2º O va lor do re pas so será de R$130.000,00
(cen to e trin ta mil re a is) por qui lô me tro de ro do via fe -
de ral ob je to do ter mo de trans fe rên cia do do mí nio,
sen do que para os fins pre vis tos nas Leis nº 8.727, de
5 de no vem bro de 1993, nº 9.496, de 11 de se tem bro
de 1997, e nº 10.195, de 14 de fe ve re i ro de 2001, o
cál cu lo da Re ce i ta Li qui da Real – RLR, ex clui da Re -
ce i ta Re a li za da, os va lo res trans fe ri dos aos Esta dos
e ao Dis tri to Fe de ral com base nes ta lei, in clu si ve no
caso dos re cur sos já trans fe ri dos na vi gên cia da Me -
di da Pro vi só ria que lhe deu ori gem.

Art. 7º A as si na tu ra do ter mo de trans fe rên cia de 
do mí nio e o re pas se a que se re fe re, res pec ti va men-
te, o § 3º do art. 1º e o ca put do art. 6º fi cam con di ci o-
na dos à:

I – de cla ra ção pelo Esta do ou pelo Dis tri to Fe de-
ral, na for ma es ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da
União, de que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem con vê nio
ou com con vê nio em de sa cor do com o pla no de tra ba-
lho e de apli ca ção de re cur sos, fo ram efe tu a das por
sua con ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

II – adim plên cia do Esta do ou do Dis tri to Fe de ral
no que se re fe re ao pa ga men to de dí vi das e de ma is

obri gações fi nan ce i ras para com a União, ates ta da
pela Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal;

III – re nún cia em ju í zo a pre ten so ou ale ga do
di re i to em que se fun da a ação, se hou ver, con tra a
União em que se pre ten da o res sar ci men to ou in de-
ni za ção por des pe sas in cor ri das com ro do vi as fe-
de ra is.

Art. 8º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

EMENDA Nº 10

1) Emen da nº 1: o art. 1º pas sa a ter a se guin te
re da ção:

“Art. 1º A União po de rá trans fe rir para
os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi-
os, a tí tu lo de des cen tra li za ção, seg men tos
da ma lha ro do viá ria fe de ral, bem como os
res pec ti vos aces só ri os e ben fe i to ri as.”

Inclua-se na re da ção fi nal os Mu ni cí pi os, onde
cou ber, nos §§ 1º e 3º do art. 1º; art. 2º e seu § 1º, art.
4º; § 5º, art. 6º e seu § 2º; in ci sos I e II do art. 7º.

EMENDA Nº 11

2) Emen da nº 2: acres cen te-se ao fi nal do § 3º,
do art. 1º:

“ou pelo Pre fe i to do res pec ti vo Mu ni cí-
pio.”

EMENDA Nº 12

3) Emen da nº 3: o in ci so I, do art. 7º, pas sa a ter
a se guin te re da ção:

Art. 7º Omis sis
I – de cla ra ção pelo Esta do, pelo Dis tri-

to Fe de ral ou pelo Mu ni cí pio, na for ma es ta-
be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da União, de
que to das as des pe sas re a li za das em ro do-
vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te, sem
con vê nio, fo ram efe tu a das por sua con ta e
or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União.

EMENDA Nº 13

4) Emen da nº 4: fica su pri mi do o in ci so III, do art. 
7º, do Pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal das Emen das do Se na do ao Pro je to de
Lei de Con ver são nº 03, de 2003, que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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É lido o se guin te

PARECER Nº 211, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal das Emen das do Se-
na do ao Pro je to de Lei de Con ver são nº
3, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
das Emen das do Se na do ao Pro je to de Lei de Con-
ver são nº 3, de 2003 (Me di da Pro vi só ria nº 82, de
2002), que dis põe so bre a trans fe rên cia da União
para os Esta dos e o Dis tri to Fe de ral de seg men tos da
ma lha ro do viá ria sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos
que es pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de abril de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Serys Slhes sa ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 211, DE 2003

Dis põe so bre a trans fe rên cia da
União para os Esta dos e o Dis tri to Fe de-
ral de seg men tos da ma lha ro do viá ria
sob ju ris di ção fe de ral, nos ca sos que es -
pe ci fi ca, e dá ou tras pro vi dên ci as.

EMEN DA Nº 1

(Cor res pon de à Emen da nº 10 – 
do Re la tor Re vi sor)

O art. 1º pas sa a vi go rar acres ci do da ex pres são
“os Mu ni cí pi os” após Dis tri to Fe de ral, e em con se-
qüên cia al te re-se a emen ta do Pro je to, bem como os
§§ lº e 3º do art. 1º; o ca put do art. 2º e seu § lº; o art.
4º, o art. 5º; o ca put do art. 6º e seu § 2º; os in ci sos I e
II do art. 7º.

EMEN DA Nº 2

(Cor res pon de à Emen da nº 11 – 
do Re la tor Re vi sor)

Acres cen te-se ao fi nal do § 30 do art. 1º a se -
guin te ex pres são “ou pelo Pre fe i to do res pec ti vo Mu -
ni cí pio”.

EMEN DA Nº 3

(Cor res pon de à Emen da nº 12 – 
do Re la tor Re vi sor)

O in ci so I do art. 7º do Pro je to pas sa a ter a se -
guin te re da ção:

“I – de cla ra ção pelo Esta do, pelo Dis-
tri to Fe de ral ou pelo Mu ni cí pio, na for ma es -
ta be le ci da pela Advo ca cia-Ge ral da União,
de que to das as des pe sas re a li za das em ro -
do vi as fe de ra is, di re ta ou in di re ta men te,
sem con vê nio, fo ram efe tu a das por sua con -
ta e or dem, não cons ti tu in do obri ga ção da
União;

EMEN DA Nº 4

(Cor res pon de à Emen da nº 13 – 
do Re la tor Re vi sor)

Su pri ma-se o in ci so III do art. 7º do Pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em dis -
cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Lem bro

aos Srs. Lí de res que on tem, no fi nal da ses são, tive a
opor tu ni da de de cha mar a aten ção das Li de ran ças
para o fato de que há ou tras me di das pro vi só ri as blo -
que an do a pa u ta.

Assim, va mos con ti nu ar a vo ta ção das me di das
pro vi só ri as, ten do em vis ta que não che gou à Mesa
ne nhu ma ma ni fes ta ção de de sa cor do so bre as mes -
mas.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den-
te, que ro ape nas fa zer um re gis tro. Já tive, on tem, a
opor tu ni da de de fa zer o de ba te so bre a Me di da Pro vi-
só ria que aca ba mos de vo tar. Espe ro que um dia o
Se na do da Re pú bli ca cum pra sua ra zão de exis tir,
que é a de dis cu tir um mo de lo de fe de ra lis mo para
este País – se é co o pe ra ti vo, se é com pe ti ti vo –, para
que não te nha mos de nos de bru çar so bre pen du ri ca-
lhos ab so lu ta men te ir res pon sá ve is, como o que aca -
ba mos de vo tar. Até por que não so mos, o Se na do,
sim ples men te as ve lhi nhas e os ve lhi nhos que po dem
re vi sar a ju ven tu de da Câ ma ra.

Espe ro que um dia re al men te pos sa mos fa zer
isso e não pre ci se mos vo tar me di das pro vi só ri as
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como essa, que não re sol vem o pro ble ma dos Esta -
dos bra si le i ros.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – No bre Se -

na do ra He lo í sa He le na, a ques tão le van ta da por V.
Exª é mais uma ma ni fes ta ção so bre a vo ta ção pas sa-
da. Como a Mesa ne gou ao no bre Se na dor Luiz Otá -
vio a pos si bi li da de de ex pli car seu voto, con ce de rei a
pa la vra a S. Exª por uma me di da de eqüi da de.

Com a pa la vra, o Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.

Sem re vi são do ora dor.) – Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre -
si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de, esta ma té ria
que apro va mos hoje e que re tor na rá à Câ ma ra dos
De pu ta dos atin ge to dos os Esta dos, em es pe ci al, o
meu, o Esta do do Pará, que, re la ti va men te à obra da
BR–222, na épo ca, en trou com R$36 mi lhões do ca i-
xa do seu Te sou ro para con cluí-la e já deu en tra da no
Mi nis té rio dos Trans por tes a um pro ces so para res-
sar ci men to des ses re cur sos.

Tra ta-se, por tan to, de uma ma té ria ur gen te
que tra mi ta no Con gres so Na ci o nal e que leva re -
sul ta dos à po pu la ção, a qual, mu i tas ve zes, não
per ce be a ne ces si da de de ver res pe i ta do esse di re-
i to do Esta do.

Agra de ço a V. Exª, Sr. Pre si den te, e à no bre Se -
na do ra He lo í sa He le na a opor tu ni da de do re gis tro.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Sér gio Ca bral.

O SR. SÉRGIO CABRAL (PMDB – RJ. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Obri ga do a V. Exª, Sr.
Pre si den te. Ape nas de se jo agra de cer aos Lí de res as
men ções e tam bém ao Ple ná rio, bem como con cor-
dar com a no bre Se na do ra He lo í sa He le na. Nós te-
mos que cum prir o nos so pa pel, como Se na do res, de
dis cu tir o pac to fe de ra ti vo, as sun to tam bém en fa ti za-
do pelo Se na dor Tião Vi a na, a re la ção dos Esta dos
com a União; te mos que avan çar nes se ca mi nho.

A Fe de ra ção, no Bra sil, ao meu ver, ain da é
uma tese. Os Esta dos bra si le i ros têm pou ca au to no-
mia. Os 27 Go ver na do res e o Pre si den te da Re pú bli-
ca es tão ten tan do che gar a um mí ni mo de con sen so
para uma re for ma tri bu tá ria, já que os Esta dos e Mu -
ni cí pi os vêm per den do re ce i ta nos úl ti mos anos, en -
quan to a União a vem acu mu lan do. Pen so que essa
re la ção pas sa por uma au to no mia ma i or, in clu si ve
da le gis la ção. Con cen tra mos no Con gres so Na ci o-

nal um exa ge ro de po de res. Tra ta-se, por tan to, de um
de sa ba fo.

Agra de ço aos Se na do res e apro ve i to este mo -
men to para uma re fle xão e uma ação po si ti va na re la-
ção dos Esta dos com a União.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 85, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio da
Inte gra ção Na ci o nal, no va lor de qua ren ta e
cin co mi lhões de re a is, para os fins que es -
pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos, Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Pe dro
No va is (PMDB-MA), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li-
za ção;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 27 de fe ve re i ro, ten do sido
apre ci a da na que la Casa no úl ti mo dia 27 de mar -
ço;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 30 de mar ço e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia es go tar-se-á no pró xi mo dia 14 de abril;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 2.

O Re la tor Re vi sor, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro, en -
ca mi nhar à Mesa pa re cer fa vo rá vel à me di da pro vi só-
ria, nos ter mos de sua edi ção pelo Po der Exe cu ti vo.
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É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 212, DE 2003

De Ple ná rio so bre a Me di da Pro vi só ria
Nº 85, de 17 de de zem bro de 2002, que re -
a bre cré di to ex tra or di ná rio, no va lor de
R$45.000.000,00 (qua ren ta e cin co mi lhões
de re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra-
ção Na ci o nal, para os fins que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Jo nas Pi nhe i ro

I – Re la tó rio

I.1 – Da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria nº 85, de 2002 (MP nº
85/2002), abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça men to
da Se gu ri da de So ci al de 2002, no va lor de
R$45.000.000,00 (qua ren ta e cin co mi lhões de re a-
is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para aten der a des pe sas emer gen ci a is de de fe sa ci -
vil.

O cré di to, de acor do com a Expo si ção de Mo ti-
vos, visa a dar con ti nu i da de às ações emer gen ci a is
de de fe sa ci vil, sen do R$43.000.000,00 (qua ren ta e 
três mi lhões de re a is) para a con ces são de Bol-
sa-Ren da e R$2.000.000,00 (dois mi lhões de re a is)
para o abas te ci men to de água po tá vel, por meio de
car ros-pipa, como me di da para ame ni zar a frus tra-
ção de sa fras, a ca rên cia de ali men tos, o de sem-
pre go ru ral, o es go ta men to das re ser vas hí dri cas e
a di zi ma ção de re ba nhos, efe i tos es tes de cor ren tes
da for te es ti a gem ocor ri da em di ver sos mu ni cí pi os
da re gião Nor des te e do nor te do Esta do de Mi nas
Ge ra is”.

Os re cur sos ne ces sá ri os para o aten di men to
das des pe sas de cor re rão do can ce la men to par ci al de 
do ta ção or ça men tá ria con sig na da na Re ser va de
Con tin gên cia, em va lor igual ao do cré di to.

Não fo ram apre sen ta das emen das, no pe río do
re gi men tal, à me di da pro vi só ria.

I.2 – Da Cons ti tu ci o na li da de

Não fo ram de tec ta dos óbi ces cons ti tu ci o na is
que se pos sam opor às pro vi dên ci as da das pela MP 
nº 85/2002. Encon tram-se, por tan to, os seus ter mos
em con so nân cia com as nor mas cons ti tu ci o na is vi-
gen tes, par ti cu lar men te com as pre vis tas nos arts.
165 a 169, que tra tam dos or ça men tos pú bli cos.

Da mes ma for ma, são iden ti fi ca dos os pres su-
pos tos de re le vân cia e ur gên cia pela ime di a ta ne ces-
si da de de as sis tên cia às fa mí li as ví ti mas de ca la mi-
da de. Pa re ce evi den te que, nes se caso, a con ti nu i da-
de das ações não po dem sub me ter-se à na tu ral len ti-
dão do pro ces so le gis la ti vo or di ná rio, mes mo con si-
de ra dos os me ca nis mos cons ti tu ci o na is que dão ao
Pre si den te da Re pú bli ca a prer ro ga ti va para so li ci tar,
ao Con gres so Na ci o nal, ur gên cia na apre ci a ção de
pro je tos de sua ini ci a ti va (CF, art. 64, § 1º). Por tan to, a 
me di da pro vi só ria é o ins tru men to de que dis põe o
Che fe do Po der Exe cu ti vo para acu dir, de ime di a to, si -
tu a ções des sa na tu re za.

No en tan to, há de co men tar-se, que, nos úl ti-
mos anos, o Go ver no Fe de ral tem-se va li do da ado -
ção de Me di das Pro vi só ri as para o aten di men to de
des pe sas re la ti vas à de fe sa ci vil abran gen do a re-
gião Nor des te e o nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is.
Vale sa li en tar que, há mu i to tem po, os pro ble mas vi -
vi dos pela po pu la ção do semi-ári do, de cor ren tes da
es ti a gem, de i xa ram de ser im pre vi sí ve is, tran si tó ri os
e es po rá di cos para tor na rem-se gra ves pro ble mas
so ci a is a se rem en fren ta dos com so lu ções per ma-
nen tes pelo Go ver no.

I.3 – Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A MP nº 85/2003 de mons tra-se ade qua da tan -
to do pon to de vis ta fi nan ce i ro quan to do or ça men-
tá rio. Há su fi ciên cia de re cur sos que pos sam acor rer
às pro vi dên ci as da das, uma vez que se pro mo ve o
can ce la men to de do ta ções or ça men tá ri as em mon-
tan te su fi ci en te à aber tu ra do novo cré di to.

Ade ma is, des ta que-se que a me di da guar da per -
fe i ta per ti nên cia com as ações le va das a efe i to pelo atu -
al go ver no, con subs tan ci a das no pro gra ma Com ba te à
Fome com Assis tên cia Fi nan ce i ra à Fa mí lia Vi san do à
Com ple men ta ção de Ren da para Com pra de Ali men tos
– Fome Zero, no âm bi to da Pre si dên cia da Re pú bli ca,
unia vez que a con ces são de Bol sa-Ren da. ob je to da
su ple men ta ção. tam bém ob je ti va ate nu ar as ne ces si da-
des de na tu re za ali men tar das po pu la ções atin gi das por 
si tu a ções de ca la mi da de.

Cabe ob ser var, que o can ce la men to de par ce la da
Re ser va de Con tin gên cia, no va lor de R$45.000.000,00,
como fon te de fi nan ci a men to do cré di to, im pli ca re du-
ção do su pe rá vit pri má rio, pre vis to no art. 18 da lei de
di re tri zes or ça men tá ri as para o exer cí cio fi nan ce i ro
de 2003 – Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001,
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LDO/2002. isso ocor re pelo falo de a do ta ção cons-
tan te da Re ser va en con trar-se clas si fi ca da como des -
pe sa fi nan ce i ra. Assim, sua uti li za ção em des pe sa
pri má ria ele va o va lor des ta e, como con se qüên cia,
re duz o su pe rá vit pri má rio.

Não obs tan te esse fato, é de se con si de rar que
o cré di to re fe re-se ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2002,
em que o men ci o na do su pe rá vit foi cum pri do com fol -
ga, con for me nota ofi ci al di vul ga da pelo Ban co Cen -
tral, ao fi nal do exer cí cio. o que per mi te a ila ção de
que o Po der Exe cu ti vo ado tou as me di das com pen sa-
tó ri as ne ces sá ri as para que aque le ob je ti vo fos se al -
can ça do.

I.4 – Do Enca mi nha men to da MP nº 85/2002

Qu an to à for ma de en ca mi nha men to da MP nº
85/2002, ao Con gres so Na ci o nal, cabe as si na lar es -
ta rem cum pri das as con di ções pre vis tas no § 1º do
art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, se gun do o
qual o tex to de me di da pro vi só ria há de ser en ca mi-
nha do a este Po der, fa zen do-se acom pa nhar da res -
pec ti va men sa gem e do do cu men to em que se ex-
po nha a mo ti va ção do ato.

I.5 – Do Mé ri to

O mé ri to das re gras con ti das na me di da pro vi-
só ria sob aná li se en con tra-se ma ni fes to nas ações
por ela al ber ga das. Com efe i to, não po de mos per der
de vis ta que a con ces são de re ce i ta mí ni ma para
ga ran tir as con di ções bá si cas de so bre vi vên cia de
mi lha res de fa mí li as, ví ti mas do de sem pre go ru ral,
em face dos efe i tos dos pro lon ga dos pe río dos de
es ti a gem, bem como de ou tras vi cis si tu des, cons ti tui
o re co nhe ci men to de um di re i to fun da men tal e ina li-
e ná vel do ser hu ma no: a vida em con di ções con dig-
nas.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e por con si de rar que a Me di-
da Pro vi só ria nº 85, de 2002, aten de aos pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia; en con tra-se for mu la da
em ter mos que não ili dem dis po si ções cons ti tu ci o na-
is; ma ni fes ta evi den tes mé ri tos; não trou xe pre ju í zo à
con se cu ção do su pe rá vit pri má rio pre vis to no art. 18
da LDO/2002, o nos so voto é:

i) pela cons ti tu ci o na li da de, re le vân cia
e ur gên cia da me di da pro vi só ria;

ii) pela ade qua ção or ça men tá ria e fi-
nan ce i ra do cré di to ex tra or di ná rio; e

iii) pela apro va ção, no mé ri to, da Me di-
da Pro vi só ria, nos exa tos ter mos de sua edi -
ção pelo Po der Exe cu ti vo.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se-
na dor Jo nas Pi nhe i ro, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pres ta-
dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à apre ci a ção
da ma té ria.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor, De pu ta do
Pe dro No va is, e do Re vi sor, Se na dor Jo nas Pi nhe i ro,
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos.

Apro va dos.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria em tur no úni -

co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 85, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
no va lor R$45.000.000,00, para fins que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$45.000.000,00 (qua ren ta e cin co mi lhões de re -
a is), em fa vor do Mi nis té rio da in te gra ção Na ci o nal,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al da
Re ser va de Con tin gên cia, con for me in di ca do no Ane -
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 4, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 86, de 2002)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do 
§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 4, de 2003, que al-
te ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745, de 9 de de -
zem bro de 1993, da Lei nº 10.470, de 25 de
ju nho de 2002, e da Lei nº 8.112, de 11 de
de zem bro de 1990, cria car gos efe ti vos, car -
gos co mis si o na dos e gra ti fi ca ções no âm bi-
to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria 86, de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la to ra: De pu ta da Ann Pon -
tes (PMDB-PA), pre li mi nar men te pelo aten-
di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria; e quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel, na for ma do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 4, de 2003.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 20 de de zem bro pas sa do e não se ins -
ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 28 de fe ve re i ro, ten do sido
apre ci a da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril, que
con clu iu pela apro va ção nos ter mos de Pro je to de Lei
de Con ver são;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
dia 31 de mar ço, e o de ses sen ta dias de sua vi gên cia
es go tar-se-á no pró xi mo dia 15;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 3, pas san do a so -
bres tar to das as de li be ra ções le gis la ti vas des ta Casa
até que se ul ti me sua vo ta ção.

Pas sa-se à apre ci a ção dos pres su pos tos de re -
le vân cia e ur gên cia, nos ter mos do pa re cer pro fe ri do
na Câ ma ra dos De pu ta dos.

O pa re cer é fa vo rá vel.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos.
Apro va do.
Pas sa-se à vo ta ção do mé ri to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -

je to de lei de Con ver são que i ram per ma ne cer sen ta-
dos.

Apro va do.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE) – Sr. Pre si-
den te, eu gos ta ria de en ca mi nhar a vo ta ção, mas não
sei se a ma té ria já foi vo ta da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A ma té ria
já foi vo ta da; mas, por li be ra li da de – a Mesa hoje tem
sido ex tre ma men te li be ral em ma té ria de aten di men to
–, con ce do a pa la vra a V. Exª, em bo ra a ma té ria seja
ven ci da.

O SR. MARCO MACIEL (PFL – PE. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, ape nas de se jo fa zer o re gis-
tro de que a apro va ção des sa me di da pro vi só ria, a
meu ver, sig ni fi ca o aten di men to de duas gran des
con quis tas: de um lado, re sol ve, em par te, a ques tão
dos hos pi ta is uni ver si tá ri os do país, que vi vem uma
gran de cri se; de ou tro, cria con di ções para que se
im plan te no Nor des te a pri me i ra uni ver si da de do
semi-ári do, a Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São
Fran cis co – Uni vasf, so nho de um ex-mem bro des ta
Casa, o Se na dor Nilo Co e lho, e tam bém uma luta
obs ti na da do De pu ta do Osval do Co e lho, na Câ ma ra
dos De pu ta dos.

Com a cri a ção da Uni vasf, que terá sede em Pe -
tro li na, cer ta men te, po de re mos de sen vol ver es tu dos
e pes qui sas vol ta dos para o de sen vol vi men to do Nor -
des te do País.

A esse pro pó si to pas so a ler no tí cia ve i cu la da
pela im pren sa em 28 de ju nho de 2002 so bre a san -
ção da Lei que cri ou a Uni ver si da de Fe de ral do Vale
do São Fran cis co :
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O Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do
Hen ri que Car do so, san ci o nou on tem lei que
cria a Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São
Fran cis co (UNIVASF), pri me i ra ins ti tu i ção fe -
de ral de en si no su pe ri or do Semi-Ári do Nor -
des ti no e que be ne fi ci a rá di re ta men te as po -
pu la ções de Pe tro li na (PE) e Ju a ze i ro (BA).
A sede da nova uni ver si da de fi ca rá em Pe -
tro li na.

A san ção ocor reu no es cri tó rio par ti cu-
lar do pre si den te, no Pa lá cio da Alvo ra da, e
foi acom pa nha da pelo vice-pre si den te Mar-
co Ma ci el. Se gun do o vice-pre si den te, de
acor do com o dis pos to na Emen da Cons ti tu-
ci o nal n.º 19/98 e com a lei 9.962/2000, a
im plan ta ção efe ti va da nova uni ver si da de
ocor re rá ime di a ta men te após a cri a ção dos
ne ces sá ri os em pre gos pú bli cos para aten-
der a ins ti tu i ção.

A UNIVASF tem por ob je ti vo mi nis trar
en si no su pe ri or, de sen vol ver pes qui sa nas di -
ver sas áre as do co nhe ci men to e pro mo ver a
ex ten são uni ver si tá ria. Será man ti da com re-
cur sos or ça men tá ri os da União, au xí li os e
sub ven ções que lhe ve nham a ser con ce di dos
por en ti da des pú bli cas ou par ti cu la res; re mu-
ne ra ção de ser vi ços pres ta dos a en ti da des
pú bli cas ou par ti cu la res; ope ra ções de cré di to;
e re ce i tas even tu a is.

Para Mar co Ma ci el, o povo da re gião
deve co me mo rar o dia de hoje como mar co
da luta pela cri a ção de um pólo de co nhe ci-
men to na re gião e que teve no de pu ta do
Osval do Co e lho um ba ta lha dor in can sá vel.
Esse pólo, de acor do com o vice-pre si den te,
tem como pi la res a Esco la Téc ni ca Indus tri-
al, a Esco la Téc ni ca Agrí co la e, ago ra, a
Uni ver si da de Fe de ral do Vale do São Fran-
cis co.

“So men te atra vés da edu ca ção é pos-
sí vel des per tar as po ten ci a li da des de cada
in di ví duo, ga ran tin do-lhe o ple no exer cí cio
da ci da da nia”, lem bra Ma ci el.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Apro va do

o pro je to de lei de con ver são, fica pre ju di ca da a me di-
da pro vi só ria.

A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2003

(Pro ve ni en te da Me di da
Pro vi só ria nº 86, de 2002)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.745,
de 9 de de zem bro de 1993, da Lei nº
10.470, de 25 de ju nho de 2002 e da Lei nº 
8.112, de 11 de de zem bro de 1990, cria
car gos efe ti vos, car gos co mis si o na dos e
gra ti fi ca ções no âm bi to da Admi nis tra-
ção Pú bli ca Fe de ral, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de

1993, pas sa a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

Art. 2º. ...................................................

..............................................................
VI –........................................................
..............................................................
c) (re vo ga da)
..............................................................
h) téc ni cas es pe ci a li za das, no âm bi to

de pro je tos de co o pe ra ção com pra zo de ter-
mi na do, im ple men ta das me di an te acor dos
in ter na ci o na iS, des de que haja, em seu de -
sem pe nho, su bor di na ção do con tra ta do ao
ór gão ou en ti da de pú bli ca.

..............................................................
§ 3º As con tra ta ções a que se re fe re a

alí nea h do in ci so VI se rão fe i tas ex clu si va-
men te por pro je to, ve da do o apro ve i ta men to
dos con tra ta dos em qual quer área da ad mi-
nis tra ção

pú bli ca.” (NR)
“Art. 3º. ..................................................
..............................................................
§ 3º As con tra ta ções de pes so al no

caso do in ci so VI, alí nea h, do art. 2º se rão
fe i tas me di an te pro ces so se le ti vo sim pli fi ca-
do, ob ser va dos os cri té ri os e con di ções es -
ta be le ci dos pelo Po der Exe cu ti vo.”(NR)

“Art. 4º As con tra ta ções se rão fe i tas
por tem po de ter mi na do, ob ser va dos os se-
guin tes pra zos má xi mos:

I –  seis me ses, nos ca sos dos in ci sos
I e II do art. 2º;
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II – um ano, nos ca sos dos in ci sos III,
IV e VI, alí ne as d e f, do art. 2º;

III –  dois anos, nos ca sos do in ci so VI, 
alí ne as b e e, do art. 2º;

IV – três anos, nos ca sos do in ci so VI,
alí nea h, do art. 2º;

V – qua tro anos, nos ca sos dos in ci sos
V e VI, alí nea a e g, do art. 2º; Pa rá gra fo
úni co. É ad mi ti da a pror ro ga ção dos con tra-
tos:

I –  nos ca sos dos in ci sos III, IV e VI,
alí ne as b, d e f, do art. 2º, des de que o pra -
zo to tal não ex ce da dois anos;

II –  no caso do in ci so VI, alí nea e, do
art. 2º, des de que o pra zo to tal não ex -

ce da três anos;
III –  nos ca sos dos in ci sos V e VI,
alí ne as a e h, do art. 2º, des de que o

pra zo to tal não ex ce da qua tro anos ;
IV – no caso do

in ci so VI, alí nea g, do art. 2º, des de que o
pra zo to tal não ex ce da cin co anos .”(NR)

“Art. 5ºA  Os ór gãos e en ti da des con-
tra tan tes en ca mi nha rão à Se cre ta ria de Re -
cur sos Hu ma nos do Mi nis té rio do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, para con tro le
do dis pos to nes ta lei, sín te se dos con tra tos
efe ti va dos.”(NR)

“Art. 7º ...................................................
§ 1º Para os efe i tos des te ar ti go, não

se con si de ram as van ta gens de na tu re za in -
di vi du al dos ser vi do res ocu pan tes de car gos
to ma dos como pa ra dig ma.

§ 2º Ca be rá ao Po der Exe cu ti vo fi xar
as ta be las de re mu ne ra ção para as hi pó te-
ses de con tra ta ções pre vis tas na alí nea h
do in ci so VI do art. 2º.”(NR)

“Art. 12. .................................................
..............................................................
III – pela ex tin ção ou con clu são do

pro je to, de fi ni dos pelo con tra tan te, nos ca-
sos da alí nea h do in ci so VI do art. 2º.

§ 1º A ex tin ção do con tra to, nos ca sos
dos in ci sos II e III, será co mu ni ca da com a
an te ce dên cia mí ni ma de trin ta dias.

....................................................”(NR)

Art. 2º A Lei nº 10.470, de 25 de ju nho de
2002, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 1º. ..................................................
..............................................................
§ 2º O do cen te da car re i ra de Ma gis té-

rio, in te gran te do Pla no Úni co de Clas si fi ca-
ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos, a
que se re fe re a Lei nº 7.596, de 10 de abril
de 1987, sub me ti do ao Re gi me de De di ca-
ção Exclu si va, po de rá ocu par Car go de Di re-
ção – CD, ou Fun ção Gra ti fi ca da – FG, nas
Insti tu i ções Fe de ra is de Ensi no, sen do-lhe fa-
cul ta do op tar, quan do ocu pan te de CD, nos
ter mos da alí nea c do in ci so III do § 1º do art.
1º des ta lei.

.....................................................” (NR)

Art. 3º A Lei nº 8.112, de 11 de de zem bro de
1990, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:

“Art. 183. ...............................................
§ 1º O ser vi dor ocu pan te de car go em

co mis são que não seja, si mul ta ne a men te,
ocu pan te de car go ou em pre go efe ti vo na
ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, au tár qui ca e
fun da ci o nal não terá di re i to aos be ne fí ci os
do Pla no de Se gu ri da de So ci al, com ex ce-
ção da as sis tên cia à sa ú de.

§ 2º O ser vi dor afas ta do ou li cen ci a do
do car go efe ti vo, sem di re i to à re mu ne ra ção,
in clu si ve para ser vir em or ga nis mo ofi ci al in -
ter na ci o nal do qual o Bra sil seja mem bro
efe ti vo ou com o qual co o pe re, ain da que
con tri bua para re gi me de pre vi dên cia so ci al
no ex te ri or, terá sus pen so o seu vin cu lo com 
o re gi me do Pla no de Se gu ri da de So ci al do
Ser vi dor Pú bli co en quan to du rar o afas ta-
men to ou a li cen ça, não lhes as sis tin do,
nes te pe río do, os be ne fí ci os do men ci o na do
re gi me de pre vi dên cia.

§ 3º Será as se gu ra da ao ser vi dor li-
cen ci a do ou afas ta do sem re mu ne ra ção a
ma nu ten ção da vin cu la ção ao re gi me do
Pla no de Se gu ri da de So ci al do Ser vi dor Pú -
bli co, me di an te o re co lhi men to men sal da
res pec ti va con tri bu i ção, no mes mo per cen-
tu al, de vi do pe los ser vi do res em ati vi da de,
in ci den te so bre a re mu ne ra ção to tal do car -
go a que faz jus no exer cí cio de suas atri bu i-
ções, com pu tan do-se, para esse efe i to, in-
clu si ve, as van ta gens pes so a is.

§ 4º O re co lhi men to de que tra ta o § 3º 
deve ser efe tu a do até o se gun do dia útil
após a data do pa ga men to das re mu ne ra-
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ções dos ser vi do res pú bli cos, apli can do-se
os pro ce di men tos de co bran ça e exe cu ção
dos tri bu tos fe de ra is quan do não re co lhi das
na data de ven ci men to.” (NR)

Art. 4º As Agên ci as Re gu la do ras já ins ta la das
po de rão, em ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da a dis-
po ni bi li da de or ça men tá ria, pror ro gar os con tra tos de 
tra ba lho tem po rá ri os em vi gor, a par tir do ven ci men-
to de cada con tra to, por tem po de ter mi na do e ob-
ser va do o pra zo má xi mo de doze me ses, des de que 
a sua du ra ção, in clu í da a pror ro ga ção, não ul tra pas-
se 30 de ju nho de 2004.

Art. 5º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, na Car re i-
ra Pre vi den ciá ria de que tra ta a Lei nº 10.355, de 26
de de zem bro de 2001, três mil e oi to cen tos car gos
efe ti vos, sen do um mil qui nhen tos e vin te e cin co de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio, de ní vel su pe ri or, e dois mil e
du zen tos e se ten ta e cin co de Téc ni co Pre vi den ciá rio,
de ní vel in ter me diá rio, e na Car re i ra Au di to ria-Fis cal
da Pre vi dên cia So ci al, de que tra ta a Lei nº 10.593, de 
6 de de zem bro de 2002, oi to cen tos car gos efe ti vos de 
Au di tor-Fis cal da Pre vi dên cia So ci al, para pro vi men to
a par tir do exer cí cio de 2003.

Art. 6º Os car gos de Ana lis ta Pre vi den ciá rio e
Téc ni co Pre vi den ciá rio, cri a dos na for ma des ta lei,
têm as se guin tes atri bu i ções:

I – Ana lis ta Pre vi den ciá rio:

a) ins tru ir e ana li sar pro ces sos e cál-
cu los pre vi den ciá ri os. de ma nu ten ção e de
re vi são de di re i tos ao re ce bi men to de be ne-
fí ci os pre vi den ciá ri os;

b) pro ce der a ori en ta ção pre vi den ciá-
ria e aten di men to aos usuá ri os;

c) re a li zar es tu dos téc ni cos e es ta tís ti-
cos; e

d) exe cu tar, em ca rá ter ge ral, as de-
ma is ati vi da des ine ren tes às com pe tên ci as
do INSS;

II – Téc ni co Pre vi den ciá rio: su por te e apo io téc-
ni co es pe ci a li za do às ati vi da des de com pe tên cia
do INSS.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá dis-
por de for ma com ple men tar so bre as atri bu i ções de cor-
ren tes das ati vi da des a que se re fe rem os in ci sos I e II.

Art. 7º O in gres so nos car gos de Ana lis ta Pre vi-
den ciá rio e Téc ni co Pre vi den ciá rio dar-se-á sem pre
no pri me i ro pa drão da clas se ini ci al do car go, me di an-
te ha bi li ta ção em con cur so pú bli co es pe ci fi co de pro -
vas eu de pro vas e tí tu los.

§ 1º Os con cur sos po de rão ser re a li za dos por
área de es pe ci a li za ção, con for me dis pu ser o edi tal de 
aber tu ra do cer ta me.

§ 2º São re qui si tes de es co la ri da de para in gres-
so nos car gos efe ti vos re fe ri dos no ca put:

I – cur so su pe ri or com ple to, para o car go de
Ana lis ta Pre vi den ciá rio; e

II – cur so de en si no mé dio con clu í do ou cur so
téc ni co equi va len te, para o car go de Téc ni co Pre vi-
den ciá rio.

Art. 8º Apli cam-se aos car gos a que se re fe re o
art. 6º des ta Lei os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10
da Lei nº 10.355, de 26 de de zem bro de 2001.

Art. 9º Fi cam cri a dos no Qu a dro de Pes so al da
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os – CVM, de que tra ta
o Voto do Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal – CMN nº
401, de 28 de ja ne i ro de 1987, trin ta e cin co car gos de 
Inspe tor e cin qüen ta e nove de Ana lis ta da Co mis são
de Va lo res Mo bi liá ri os, de ní vel su pe ri or.

Art. 10. Fi cam cri a dos um mil e se is cen tos car -
gos efe ti vos de Ana lis ta de Infor ma ções, de ní vel su -
pe ri or, e tre zen tos car gos efe ti vos de Au xi li ar de Infor-
ma ções, de ní vel in ter me diá rio, no Qu a dro de Pes so-
al da Agên cia Bra si le i ra de Inte li gên cia – ABIN, para
pro vi men to gra du al, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003,
em per cen tu al que não ul tra pas se, anu al men te, dez
por cen to do to tal de car gos cri a dos.

Art. 11. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Mi nis té rio
da Edu ca ção:

I – qua tro cen tos e quin ze car gos efe ti vos de Pro -
fes sor da Car re i ra de Ma gis té rio Su pe ri or, des ti na dos
à re dis tri bu i ção para a Fun da ção Uni ver si da de Fe de ral
do Vale do São Fran cis co e para a Fun da ção Uni ver si-
da de Fe de ral do To can tins, na pro por ção de tre zen tos
e quin ze para a pri me i ra e cem para a se gun da; e

II – seis mil car gos de Téc ni co Admi nis tra ti vo,
con for me dis cri mi na do no Ane xo I, des ti na dos à re-
dis tri bu i ção para as ins ti tu i ções fe de ra is de en si no su -
pe ri or, para com po si ção da for ça de tra ba lho dos hos -
pi ta is de en si no a es tas vin cu la dos.

Pa rá gra fo úni co. Apli cam-se aos car gos a que
se re fe re o ca put as dis po si ções do Pla no Úni co de
Clas si fi ca ção e Re tri bu i ção de Car gos e Empre gos,
de que tra ta a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987,
bem como o re gi me ju rí di co ins ti tu í do pela Lei nº
8.112, de 11 de de zem bro de 1990.

Art. 12. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, para uti li za ção na es tru tu ra ção do De -
par ta men to Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por-
tes – DNIT, oi ten ta car gos em co mis são do Gru po –
Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim
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dis tri bu í dos: onze DAS – 4, qua ren ta e um DAS – 3,
quin ze DAS – 2, e tre ze DAS – 1.

Art. 13. Fi cam cri a dos no âm bi to do Mi nis té rio
da De fe sa:.

I – um car go de Na tu re za Espe ci al de Se cre tá rio
–  Executivo; e

II – trin ta car gos em co mis são do Gru po – Di re-
ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, as sim dis -
tri bu í dos:

a) dois DAS – 3 e dez DAS – 4, para o
De par ta men to de Avi a ção Ci vil – DAC, do
Co man do da Ae ro náu ti ca; e

b) qua tor ze DAS – 5 e qua tro DAS – 4,
para o Ins ti tu to de Fo men to e Co or de na ção
Indus tri al – IFI, do Co man do da Ae ro náu ti ca.

Pa rá gra fo úni co. Os car gos de que tra tam as
alí ne as a e b do in ci so II des te ar ti go se rão au to ma-
ti ca men te ex tin tos quan do da ins ta la ção da Agên cia
Na ci o nal de Avi a ção Ci vil, de que tra ta o art. 21 da
Lei Com ple men tar nº 97, de 9 de ju nho de 1999.

Art. 14. Fi cam cri a dos, no âm bi to do Po der Exe -
cu ti vo Fe de ral, sete car gos em co mis são do Gru po –
Di re ção e Asses so ra men to Su pe ri o res – DAS, sen do
dois DAS – 4, dois DAS – 2 e três DAS – 1, para uti li-
za ção na for ma do dis pos to na Lei nº 7.474, de 8 de
maio de 1986.

Art. 15. Fi cam cri a das Gra ti fi ca ções Tem po rá ri as
nos va lo res e quan ti ta ti vos cons tan tes do Ane xo II des -
ta Lei, de no mi na das Gra ti fi ca ção Tem po rá ria SIPAM –
GTS, de vi da a ser vi do res re qui si ta dos ou de sig na dos
pela Casa Ci vil da Pre si dên cia da Re pú bli ca para de -
sem pe nho de ati vi da des no âm bi to do Sis te ma de Pro -
te ção da Ama zô nia – SIPAM, sem pre ju í zo da re mu ne-
ra ção in te gral re la ti va ao seu car go ou em pre go.

§ 1º As gra ti fi ca ções de que tra ta o ca put não
se rão pa gas cu mu la ti va men te com in de ni za ções re -
la ti vas à lo ca li da de, aju da de cus to, res sal va do nes te
caso o dis pos to no § 3º des te ar ti go, au xí lio -mo ra dia,
car gos co mis si o na dos ou fun ção de con fi an ça, e não
se in cor po ram aos pro ven tos da apo sen ta do ria ou
pen são e nem ser vi rão de base de cál cu lo para qual -
quer van ta gem.

§ 2º O ser vi dor de que tra ta o ca put so men te
fará jus a aju da de cus to no caso de re qui si ção e re -
ce be rá diá ri as ape nas quan do se des lo car para fora
da lo ca li da de onde de ve rá ter exer cí cio.

§ 3º o ocu pan te de car go em co mis são ou fun -
ção de con fi an ça re qui si ta do ou de sig na do na for ma
do ca put de ve rá op tar pela GTS ou pela re mu ne ra-
ção do car go em co mis são ou fun ção de con fi an ça
que ocu pa.

Art. 16. Fi cam cri a das, no âm bi to da Casa Ci vil
da Pre si dên cia da Re pú bli ca, quin ze Gra ti fi ca ções de

Exer cí cio de Car go de Con fi an ça de vi das a mi li ta res,
sen do três do Gru po b, três do Gru po c, seis do Gru -
po d e três do Gru po e, para uti li za ção nas ati vi da des
do Sis te ma de Pro te ção da Ama zô nia – SIPAM.

Art. 17. A con tri bu i ção para a pen são mi li tar dos
mi li ta res do Dis tri to Fe de ral, do an ti go Dis tri to Fe de ral
e ex-Ter ri tó ri os Fe de ra is de Ron dô nia, Ama pá e Ro -
ra i ma, re la ti va aos mi li ta res da ati va, aos da re ser va
re mu ne ra da e aos re for ma dos, será de sete vir gu la
cin co por cen to dos pro ven tos ou das par ce las da re -
mu ne ra ção in cor po rá ve is aos pro ven tos.

Art. 18. O Incen ti vo Fun ci o nal de que tra tam a
Lei nº 6.433, de 15 de ju lho de 1977, e o De cre to-Lei
nº 2.195, de 26 de de zem bro de 1984, con ti nu a rá
sen do de vi do aos in te gran tes da Ca te go ria Fun ci o nal
de Sa ni ta ris ta, pelo de sem pe nho obri ga tó rio das ati -
vi da des com in te gral e ex clu si va de di ca ção.

Art. 19. A res tri ção de que tra ta o § lº do art. 58 da
Me di da Pro vi só ria nº 2.229-43, de 6 de se tem bro de
2001, fe i ta aos ocu pan tes de car gos efe ti vos es tru tu ra-
dos em car re i ras não se apli ca aos ser vi do res abran gi-
dos pela Lei nº 10.355, de 26 de de zem bro de 2001.

Art. 20. O pe río do de afas ta men to do ser vi dor
para ser vir em or ga nis mo in ter na ci o nal, de que o Bra -
sil par ti ci pe ou com o qual co o pe re, man ti do o vín cu lo
com o re gi me pró prio, será con si de ra do para fins do
in ters tí cio exi gi do para in cor po ra ção aos pro ven tos
de apo sen ta do ria ou pen são de van ta gem de cor ren te
de gra ti fi ca ções por de sem pe nho ou pro du ti vi da de,
no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral, con si de-
ran do-se como pon tu a ção do pe río do de afas ta men to
a que vier a ser ob ti da pelo ser vi dor no pri me i ro pro -
ces so de ava li a ção con clu í do após seu re tor no ao
exer cí cio do car go efe ti vo.

Art. 21. Os va lo res da Gra ti fi ca ção por Ope ra-
çõeS Espe ci a is GOE, de que tra tam os arts. 1º, 2º e 3º 
da Me di da Pro vi só ria nº 2.184-23, de 24 de agos to de
2001, cons ti tu em base de cál cu lo para as gra ti fi ca-
ções e in de ni za ção que com põem a es tru tu ra re mu-
ne ra tó ria dos in te gran tes das car re i ras a que se re fe-
rem os men ci o na dos ar ti gos.

Art. 22. Po de rão ser pror ro ga dos, por mais um
ano além do pra zo to tal es ta be le ci do no in ci so IV do
pa rá gra fo úni co do art. 4º da Lei nº 8.745, de 9 de de -
zem bro de 1993, até oi ten ta por cen to dos con tra tos vi -
gen tes em 18 de de zem bro de 2002, ce le bra dos com
base na alí nea g do in ci so VI do art. 2º da mes ma lei.

Art. 23. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de –
FUNASA po de rá, em ca rá ter ex cep ci o nal, ob ser va da
a dis po ni bi li da de or ça men tá ria, re in te grar os subs ti tu-
í dos no pro ces so co le ti vo nº 99.0017374-0, im pe tra do
pela res pec ti va en ti da de sin di cal pe ran te a 2ª Vara
Fe de ral do Esta do do Rio de Ja ne i ro, a con tar da data
pre vis ta no in ci so II do art. 2º da Lei nº 9.849, de 26 de
ou tu bro de 1999, fi can do li mi ta da à vi gên cia dos res -
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pec ti vos con tra tos ao pra zo má xi mo de dois anos
con ta dos do efe ti vo re tor no ao ser vi ço.

§ 1º Ca be rá à FUNASA a aná li se in di vi du al de
cada con tra to di an te da le gis la ção fe de ral, para fins
de re in te gra ção e pa ga men to dos atra sa dos, des de
que fir ma do ter mo de tran sa ção por meio do qual o in -
te res sa do re nun cie aos di re i tos pos tu la dos no pro-
ces so ju di ci al men ci o na do no ca put, bem como a
qual quer ação ju di ci al ten den te ao re co nhe ci men to
de di re i to de or dem mo ral ou pa tri mo ni al de cor ren te
dos fa tos nar ra dos no mes mo pro ces so.

§ 2º O pa ga men to dos atra sa dos dar-se-á em
vin te e qua tro par ce las men sa is, a par tir de ja ne i ro de
2004.

§ 3º No caso de pos se em car go ou em pre go pú -
bli co ina cu mu lá vel, apo sen ta do ria ou mor te de pes-
soa abran gi da no pro ces so ju di ci al, no pe río do trans -

cor ri do en tre a data pre vis ta no in ci so II do art. 2 º da
Lei nº 9.849, de 26 de ou tu bro de 1999, e a data de
pu bli ca ção des ta lei, o pa ga men to das par ce las em
atra so li mi ta-se-á à data da que les even tos, sem pre -
ju í zo das de ma is re per cus sões le ga is do pa ga men to.

§ 4º As tran sa ções pre vis tas no § 1º não in ter fe-
ri rão no pros se gui men to do pro ces so ju di ci al, re la ti-
va men te aos que não fir ma rem o ter mo de tran sa ção
nele re fe ri do.

Art. 24. Esta lei en tra em vi gor na data da sua
pu bli ca ção.

Art. 25. Fi cam re vo ga dos a alí nea c do in ci so
VI  do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de de zem bro de
1993, os arts. 5º, 6º, 9º, 25, 26 e o § 2º do art. 11 da
Lei nº 9.625, de 7 de abril de 1998, e o art. 11 da Lei 
nº 10.355, de 26 de de zem bro de 2001. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos

 ter mos do  § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 87, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio, no va lor de se te cen tos e oi-
ten ta mi lhões, trin ta e nove mil re a is, em fa -
vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Mus -
sa De mes (PFL-PI), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

Re la tor Re vi sor: Se na dor João Alber to
Sou za.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 28 de fe ve re i ro, ten do sido
apre ci a da na que la Casa no úl ti mo dia 27 de mar ço;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 31 de mar ço e o pra zo de ses sen ta dias de
vi gên cia es go tar-se-á no pró xi mo dia 15 de abril;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 2.

– O Re la tor Re vi sor, Se na dor João Alber to Sou -
za, en ca mi nhou à mesa pa re cer so bre a ma té ria.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 213, DE 2003

De Ple ná rio, so bre a Me di da Pro vi só-
ria nº 87, de 2002, que “Abre cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor de R$780.039.000,00 (se -
te cen tos e oi ten ta mi lhões, fin ta e nove
mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca”.

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za

I. Re la tó rio

I.1. Da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria nº 87, de 2002 (MP nº
99/2002), abre cré di to ex tra or di ná rio de
R$780.039.000,00 em fa vor do Mi nis té rio dos Trans-
por tes, ten do em vis ta a trans fe rên cia do do mí nio de
par te da ma lha ro do viá ria fe de ral ao Esta do de Mi nas
Ge ra is. A trans fe rên cia abran ge 6.000,3km de ro do vi-
as, ope ran do-se nos ter mos da Me di da Pro vi só ria nº
82, de 7 de de zem bro de 2002 (MP nº 82/2002), se-
gun do a qual cabe à União, jun ta men te com a trans -
fe rên cia de do mí nio, efe tu ar re pas se de
R$130.000,00 por qui lô me tro trans fe ri do de ro do via
fe de ral, e da Por ta ria – MT nº 766, de 16 de de zem-
bro de 2002. O re ce bi men to do re pas se im pli ca a re-
nún cia, pelo Esta do de Mi nas Ge ra is, de qual quer
pre ten so ou ale ga do di re i to quan to ao res sar ci men to
ou à in de ni za ção, pela União, por des pe sas por ele,
Esta do, re a li za das em ro do vi as fe de ra is ao de sa bri go
de con vê nio ou com con vê nio fir ma do em de sa cor do
com o pla no de tra ba lho e de apli ca ção de re cur sos.

O re pas se está pre vis to ocor rer com re cur sos
ori un dos da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co (CIDE), pois as sim es ta be le ce o art. 20 da 
MP nº 82/2002. Exa ta men te por isso, a MP nº 87/2002
pro mo ve o can ce la men to de R$127.439.000,00 em
ações or ça men tá ri as do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de Trans por tes – DNIT e da Com pa-
nhia Bra si le i ra de Trens Urba nos, uni da des or ça men-
tá ri as vin cu la das ao Mi nis té rio dos Trans por tes,
ações es sas cus te a das com re cur sos pro ve ni en tes
da ar re ca da ção da CIDE (fon te 111). Cabe res sal tar
que to das as do ta ções or ça men tá ri as can ce la das
des ti nam-se ao Esta do de Mi nas Ge ra is, mas que,
se gun do a Expo si ção de Mo ti vos nº 512 (EM nº
512/MP), que acom pa nha a MP nº 87/2002, não são
pas sí ve is de uti li za ção no exer cí cio de 2002. Adi ci o-
nal men te, a MP nº 87/2002 pro mo ve o can ce la men to
de R$512.000.000,00 de do ta ções de Encar gos Fi-
nan ce i ros da União – Re cur sos sob Su per vi são do
Mi nis té rio da Fa zen da, re cur sos es ses, que, de acor -
do com a EM nº 512/MP, não se ri am pas sí ve is de uti li-
za ção no exer cí cio de 2002. Os res tan tes
R$140.600.000,00, ne ces sá ri os para equi li brar o va -
lor su ple men ta do, de cor rem de ex ces so de ar re ca da-
ção de re ce i ta vin cu la da ao Tesou ro Na ci o nal, mais
es pe ci fi ca men te da CIDE, pre vis to em
R$145.200.000,00, ain da con for me a EM nº 512/MP.

I.2. Da Cons ti tu ci o na li da de

Não pa re ce ha ver óbi ces cons ti tu ci o na is que
se pos sam opor às pro vi dên ci as da das pela MP nº
87/2002. Suas me di das se afi gu ram de acor do com
as nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes, par ti cu lar men te
com as pre vis tas nos arts. 165 a 169, que tra tam
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dos or ça men tos pú bli cos, e com as do § 4º do art.
177, que dis ci pli nam a des ti na ção dos re cur sos da
CIDE. De ou tra par te, são de tec tá ve is os pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia, seja pela ime di a ta ne-
ces si da de da boa ad mi nis tra ção da ma lha ro do viá ria
na ci o nal, seja pela pos si bi li da de, de cor ren te da ina-
ção ou da in tem pes ti vi da de no en ca mi nha men to de
so lu ção para o pro ble ma ver ten te, de que se pos-
sam acu mu lar mo nu men ta is pas si vos pú bli cos em
des fa vor da União.

I.3. Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A MP nº 87/2002, de mons tra-se ade qua da tan -
to do pon to de vis ta fi nan ce i ro quan to do or ça men-
tá rio. Há su fi ciên cia de re cur sos para a aber tu ra do
cré di to ex tra or di ná rio. Além dis so, ve ri fi ca-se que a
MP nº 87/2002, com bi na da à MP nº 82/2002, con di-
ci o na a re a li za ção do re pas se de re cur sos à adim-
plên cia do Esta do de Mi nas Ge ra is por suas obri ga-
ções para com a União, pro vi dên cia que se co a du na
com as nor mas pre vis tas na Lei Com ple men tar nº
101, de 2000 (Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal), as-
sim como com as ou tras nor mas con sig na das na le -
gis la ção de fi nan ças pú bli cas.

I.4. Do Enca mi nha men to da Me di da Pro vi só ria

Qu an to à for ma de en ca mi nha men to da MP nº
87/2002 ao Con gres so Na ci o nal, cum pre as si na lar
es ta rem cum pri dos as con di ções pre vis tas no § 1º
do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, se gun do
o qual o tex to de me di da pro vi só ria há de ser en ca-
mi nha do a este Po der, fa zen do-se acom pa nhar da
res pec ti va men sa gem e de do cu men to em que se
ex po nha a mo ti va ção do ato.

I.5. Do Mé ri to
Qu an to ao mé ri to das me di das con ti das na me -

di da pro vi só ria sob aná li se, é ne ces sá rio des ta car
que suas pro vi dên ci as têm o in tu i to de dar efe ti vi da-
de, no que se re fe re es pe ci fi ca men te ao Esta do de
Mi nas Ge ra is, os co man dos da MP nº 82/2002, que
tra ta da trans fe rên cia aos en tes es ta du a is do do mí nio
de par te de suas atu a is ma lhas ro do viá ri as fe de ra is.
Res ta cla ro, por tan to, que de ve mos, na aná li se do
mé ri to des sas pro vi dên ci as, fi xar mo-nos no tex to da
MP nº 82/2002. Essa, por sua vez, ao dis por so bre a
trans fe rên cia da es fe ra fe de ral para a es ta du al do do -
mí nio de par te da atu al ma lha ro do viá ria fe de ral dos
es ta dos, pres ti gia a ca pa ci da de de os es ta dos ad mi-
nis tra rem a sua pró pria ma lha viá ria. E sa lu tar, nas
mo der nas fe de ra ções de mo crá ti cas, que ações que
pos sam ser bem de sem pe nha das pe los en tes fe de ra-
dos se jam des cen tra li za das, e que, nes ses ca sos, o
pa pel da União se li mi te, quan do e se for o caso, a
am pa rar aque las uni da des de for ma su ple ti va. E o
que pre ten de a MP nº 82/2002 quan do, si mul ta ne a-
men te com a trans fe rên cia de do mí nio, apor ta re cur-

sos fi nan ce i ros aos es ta dos en vol vi dos, na pro por ção
da ma lha ro do viá ria trans fe ri da.

II – Voto

À vis ta do que se viu e re la tou, as sim como das
con si de ra ções fe i tas quan to à cons ti tu ci o na li da de, à
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra, à for ma de en -
ca mi nha men to da MP nº 87/2002 ao Con gres so Na ci-
o nal e ao mé ri to, não res tam óbi ces que se lhe pos -
sam opor. Por tudo isso, so mos pela apro va ção in te-
gral da MP nº 87/2002, nos ter mos em que foi pu bli ca-
da e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal.

É o voto.
Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-

dor João Alber to Sou za, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pres ta-
dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à apre ci a ção
da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no bre Se na dor
João Alber to Sou za Re la tor re vi sor da ma té ria.

O pa re cer é pela apro va ção da Me di da Pro vi só-
ria.

Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção das
Se nho ras e dos Se nho res Se na do res em suas res-
pec ti vas ban ca das.

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor: De pu ta do
Mus sa De mes (PFL-PI), e do Re la tor re vi sor, Se na-
dor João Alber to Sou za, pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria.

Os re la tó ri os são fa vo rá ve is.
As Srªs e Srs. Se na do res que os apro vam que i-

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Em dis cus são a Me di da Pro vi só ria, em tur no

úni co. (Pa u sa.)
De cla ro en cer ra da a dis cus são.
Vo ta ção da Me di da Pro vi só ria.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam per -

ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa)
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 87, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$780.039.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$780.039.000,00 (se te cen tos e oi ten ta mi lhões,
trin ta e nove mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de:

I – ex ces so de ar re ca da ção de re ce i ta vin cu la da
do Te sou ro Na ci o nal, no que se re fe re à Con tri bu i ção
de Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co in ci den te so bre
a im por ta ção e a co mer ci a li za ção de pe tró leo e seus
de ri va dos, gás na tu ral e seus de ri va dos, e ál co ol etí li co
com bus tí vel (CIDE), no va lor de R$140.600.000,00
(cen to qua ren ta mi lhões, se is cen tos mil re a is); e

II – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tá ri as
no mon tan te de R$639.439.000,00 (se is cen tos e trin ta
e nove mi lhões, qua tro cen tos e trin ta e nove mil re a is),
con for me in di ca do no Ane xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 5:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 88, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio ao Orça men to de Inves ti men-
to para 2002, em fa vor de di ver sas em pre-
sas do Gru po Pe tro brás, no va lor to tal de
dois bi lhões, du zen tos e cin qüen ta e nove
mi lhões, cen to e vin te e dois mil e oi to cen-
tos e dez re a is, e re duz o Orça men to de
Inves ti men to das mes mas em pre sas no va -
lor glo bal de um bi lhão, qui nhen tos e trin ta e 
seis mi lhões, qua tro cen tos e qua ren ta e
nove mil e qui nhen tos e cin qüen ta re a is,
para os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la to ra: De pu ta da La u-
ra Car ne i ro (PFL-RJ), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Foi de sig na do Re la tor re vi sor
da ma té ria, na Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men-
tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, o no bre Se na dor Ro me ro
Jucá, a quem con ce do a pa la vra.

PARECER Nº 213-A, DE 2003

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para pro -
fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
re co men do a apro va ção, por se tra tar de ma té ria tran -
qüi la den tro da nor mas vi gen tes.

O pa re cer é fa vo rá vel.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº  , DE 2003

So bre a Me di da Pro vi só ria nº 88, de
2002, que abre cré di to ao Orça men to de
Inves ti men to para 2002, em fa vor de di-
ver sas em pre sas do Gru po Pe tro brás, no
va lor to tal de R$2.259.122.810,00, e re duz
o Orça men to de Inves ti men to das mes-
mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00, para os fins que es-
pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I. Re la tó rio

I.1. Da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria nº 88, de 2002 (MP 88/2002),
abre cré di to ex tra or di ná rio de R$2.259.122.810,00 em fa -
vor de di ver sas em pre sas do Gru po PETROBRÁS: Pe -
tró leo Bra si le i ro S.A., uni da de or ça men tá ria 32.230, no
va lor de R$1.857.267.607,00; Pe tro brás Dis tri bu i do ra
S.A., uni da de or ça men tá ria 32.239, no va lor de
R$47.991.440,00; Trans por ta do ra Bra si le i ra Ga so du to
Bo lí via – Bra sil S.A., uni da de or ça men tá ria 32.271, no
va lor de R$34.072.508,00; Pe tro brás Trans por te S.A.,
uni da de or ça men tá ria 32.274, no va lor de
R$3.111.000,00; Pe tro brás Inter na ti o nal Fi nan ce Com -
pany, uni da de or ça men tá ria 32.278, no va lor de
R$179.080.000,00; Pe tro brás Inter na ti o nal Bras pe tro
B.V., uni da de or ça men tá ria 32.287, no va lor de
R$137.600.255,00. Para o fim da aber tu ra do cré di to ex -
tra or di ná rio, são pro pos tos can ce la men tos de do ta ções
or ça men tá ri as no va lor de R$1.536.449.550,00, sen do
o res tan te dos re cur sos – R$722.673.260,00 – pro ve ni-
en te da ge ra ção de re ce i tas pe las pró pri as em pre sas.

De acor do com a Expo si ção de Mo ti vos que
acom pa nha a MP 88/2002, EM nº 517/MP, a aber tu ra
do cré di to faz-se ne ces sá ria por duas ra zões:em face 
da re de fi ni ção das pri o ri da des de in ves ti men tos a
car go das em pre sas do Gru po Pe tro brás, re de fi ni ção
essa ocor ri da após ha ver ex pi ra do o pra zo para o en -
ca mi nha men to de pro je tos de lei para a aber tu ra de
cré di tos adi ci o na is; em con se qüên cia dos efe i tos pro -
du zi dos pela va ri a ção do câm bio so bre os ne gó ci os
con du zi dos pelo Gru po no ex te ri or.

A des pe i to de ve ri fi car-se in cre men to de
R$722.673.260,00 no to tal das des pe sas de in ves ti-
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mento, mon tan te esse co ber to por re cur sos ge ra dos
pe las pró pri as em pre sas, o Po der Exe cu ti vo ga ran te
res tar man ti da a ex pec ta ti va de ge ra ção de su pe rá vit
pri má rio de 0,37% do Pro du to Inter no Bru to (PIB), de
con for mi da de com as es ti ma ti vas con ti das no Pro gra-
ma de Dis pên di os Glo ba is para 2002 do Gru po Pe tro-
brás.

1.2. Da Cons ti tu ci o na li da de

Não pa re ce ha ver óbi ces cons ti tu ci o na is que
se pos sam opor às pro vi dên ci as da das pela MP
88/2002. Suas me di das se afi gu ram de acor do com
as nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes, par ti cu lar men te
com as pre vis tas nos arts. 165 a 169, que tra tam
dos or ça men tos pú bli cos. Além dis so, são de tec tá-
ve is os pres su pos tos de re le vân cia e ur gên cia, dada 
a im por tân cia e o ca rá ter ina diá vel dos in ves ti men-
tos a car go das em pre sas do Gru po Pe tro brás, as-
sim como o fato de que a re a li za ção des ses in ves ti-
men tos se pa u ta mu i to mais pelo ci clo ope ra ci o nal
das pró pri as em pre sas do que pelo ca len dá rio de
ela bo ra ção e exe cu ção dos or ça men tos pú bli cos.

1.3. Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A MP 88/2002 de mons tra-se ade qua da tan to
do pon to de vis ta fi nan ce i ro quan to do or ça men tá rio.
Há su fi ciên cia de re cur sos que lhe pos sam acor rer
às pro vi dên ci as da das, par te dos qua is ori un da do
can ce la men to de do ta ções or ça men tá ri as. Lado a
isso, ve ri fi ca-se que a MP 88/2002 se de mons tra em 
to tal acor do com as nor mas pre vis tas na Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000, a Lei de Res pon sa bi li da-
de Fis cal, as sim como com as ou tras nor mas con-
sig na das na le gis la ção de fi nan ças pú bli cas, es pe ci-
al men te as leis do pla no plu ri a nu al, de di re tri zes or -
ça men tá ri as e or ça men tá ria anu al.

1.4. Do Enca mi nha men to da MP 88/2002

Qu an to à for ma de en ca mi nha men to da MP
88/2002 ao Con gres so Na ci o nal, cum pre as si na lar
es ta rem cum pri das as con di ções pre vis tas no § 1º
do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, se gun do
o qual o tex to de me di da pro vi só ria há de ser en ca-
mi nha do a este Po der, fa zen do-se acom pa nhar da
res pec ti va men sa gem e do do cu men to em que se
ex po nha a mo ti va ção do ato.

II – Voto

À vis ta do que se viu e re la tou, as sim como das
con si de ra ções fe i tas quan to à cons ti tu ci o na li da de, à
ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra e à for ma de
en ca mi nha men to da MP 88/2002 ao Con gres so Na ci-
o nal, não res tam óbi ces que se lhe pos sam opor. Ao
con trá rio, as pro vi dên ci as da das pela MP 88/2002,
acer ta das do pon to de vis ta da le gis la ção, são ple nas
de mé ri to, seja por que ne ces sá ri as à con ti nu i da de

das ope ra ções das em pre sas do Gru po Pe tro brás,
seja em vir tu de do fato de que a cons tan te re no va ção
dos in ves ti men tos con tri bui para a ma nu ten ção ou o
au men to da ca pa ci da de de pro du ção das em pre sas
es ta ta is, as sim como lhes as se gu ra ren ta bi li da de nas
ope ra ções. Por es sas ra zões, so mos pela apro va ção
to tal da MP 88/2002, nos exa tos ter mos em que foi
pu bli ca da e en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal.

É o voto.
Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-

dor Ro me ro Jucá, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer é pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res da Re la to ra: De pu ta-
da La u ra Car ne i ro (PFL-RJ), e do Re la tor re vi sor, Se -
na dor Ro me ro Jucá (PSDB – RR), pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 88, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça-
men to de Inves ti men to para 2002, em fa vor
de di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras,
no va lor to tal de R$2.259.122.810,00 e re-
duz o Orça men to de Inves ti men to das
mes mas em pre sas no va lor glo bal de
R$1.536.449.550,00, para os fins que es-
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to ao Orça men to de Inves ti men to

(Lei nº 10.407, de 10 de ja ne i ro de 2002) cré di to ex tra-
or di ná rio no va lor to tal de R$2.259.122.810,00 (dois bi -
lhões, du zen tos e cin qüen ta e nove mi lhões, cen to e
vin te e dois mil e oi to cen tos e dez re a is), em fa vor de
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di ver sas em pre sas do Gru po Pe tro bras, para aten der à 
pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a esta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º são ori un dos de ge ra ção das pró -
pri as em pre sas, con for me de mons tra do no “Qu a dro
Sín te se por Re ce i ta” cons tan te do Ane xo I a esta lei e
de can ce la men tos em ou tros pro je tos/ati vi da des, nos
ter mos do Ane xo II a esta lei.

Art. 3º Fica re du zi do o Orça men to de Inves ti men to
(Lei nº 10.407/2002), re la ti va men te às do ta ções or ça-
men tá ri as das em pre sas cons tan tes do Ane xo II a esta
lei, no va lor glo bal de R$1.536.449.550,00 (um bi lhão,
qui nhen tos e trin ta e seis mi lhões, qua tro cen tos e
qua ren ta e nove mil e qui nhen tos e cin qüen ta re a is).

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 89, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de trin ta e oito mi-
lhões, oi to cen tos e no ven ta e seis mil re a is,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para 
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la to ra: De pu ta da La u-
ra Car ne i ro (PFL-RJ), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço úl ti mo, ten do sido
apre ci a da na que la Casa no dia 1º do cor ren te;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 de abril e o pra zo de ses sen ta dias de vi -
gên cia es go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or -
dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, é so bre a ma té ria em vo ta-
ção?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, se não me en ga no,
sou Re la tor des sa ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se V. Exª
pe dis se, eu ia con ce der-lhe a pa la vra.

Con ce do a pa la vra ao Re la tor Re vi sor, Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.

PARECER Nº 214, DE 2003

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, esta pro po si ção, cuja dis-
cus são e vo ta ção, te nho cer te za, cons ti tu em ma té ria
pa cí fi ca, re fe re-se à trans fe rên cia de do mí nio da ma -
lha ro do viá ria fe de ral para o Esta do do Pi a uí, mo ti vo
pelo qual é so li ci ta do um cré di to ex tra or di ná rio no va -
lor de apro xi ma da men te R$38.900.000,00 em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes.

No que diz res pe i to a essa me di da pro vi só ria,
de ve mos sa li en tar que a trans fe rên cia de do mí nio da
ma lha ro do viá ria fe de ral dos Esta dos foi acer ta da
com as Li de ran ças por meio de acor dos. Hoje, in clu si-
ve, essa dis cus são tor nou-se, de cer to modo, aca lo-
ra da, mas, afi nal de con tas, o Se na do Fe de ral con se-
guiu de sobs tru ir a pa u ta.

De ve mos, tam bém, des ta car que, se gun do da -
dos do Siaf*, to das as me di das pro vi só ri as re la ti vas à
trans fe rên cia da ma lha ro do viá ria fe de ral que es ta-
vam agru pa das já fo ram li qui da das, con su man do-se,
em ter mos prá ti cos, a sa tis fa ção ple na dos efe i tos ju -
rí di cos al me ja dos.

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção,
Sr. Pre si den te.

É a se guin te a ín te gra do pa re cer:

PARECER Nº , DE 2003

So bre a Me di da Pro vi só ria nº 89, 20
de de zem bro de 2002, que “abre cré di to
ex tra or di ná rio, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, no va lor de R$38.896.000,00,
para fins que es pe ci fi ca”.

Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 89, de 2002 (MP nº 89/2002),
abre cré di to ex tra or di ná rio de R$38.900.000,00 para o Mi -
nis té rio dos Trans por tes, com o ob je ti vo de trans fe rir
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para o Pi a uí o do mí nio da ma lha ro do viá ria fe de ral
nes se Esta do. São qua se 300 qui lô me tros, a um cus -
to de R$130.000,00 o qui lô me tro, con for me de ter mi-
na a Me di da Pro vi só ria nº 82, de 7 de de zem bro de
2002.

Os re cur sos ori gi nam-se do can ce la men to de
do ta ções para obras no pró prio Esta do, obras cuja
fon te é a ar re ca da ção com a CIDE – Con tri bu i ção de
Inter ven ção no Do mí nio Eco nô mi co.

II – Aná li se

O art. 41, in ci so III, da Lei nº 4.320 de fi ne os cré -
di tos ex tra or di ná ri os como “os des ti na dos a des pe sas
ur gen tes e im pre vis tas, em caso de guer ra, co mo ção
in ter na ou ca la mi da de pú bli ca”. A Cons ti tu i ção Fe de-
ral, no § 3º do art. 167, pos sui a mes ma re da ção, sen -
do cer to que essa enu me ra ção é me ra men te exem pli-
fi ca ti va.

Ade ma is, a MP nº 89/2002 afi gu ra-se de acor do
com as nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes, no ta da men-
te com as do § 4º do art. 177, que dis ci pli nam a des ti-
na ção dos re cur sos da Cide.

Em con di ções nor ma is, a pre sen te so li ci ta ção
não se en qua dra ria nos res tri tos con ce i tos de ur gên-
cia e im pre vi si bi li da de. To da via, nas atu a is cir cuns-
tân ci as, são de tec tá ve is os pres su pos tos de re le vân-
cia e ur gên cia, in clu si ve pela ne ces si da de de boa ad -
mi nis tra ção da ma lha ro do viá ria na ci o nal.

Sa li en te-se que a trans fe rên cia de do mí nio da
ma lha ro do viá ria fe de ral aos es ta dos foi acer ta da no
con tex to das in ten sas ne go ci a ções ve ri fi ca das no
Con gres so Na ci o nal, ao fi nal do ano pas sa do. Como
os re cur sos en vol vi dos fo ram re ti ra dos do Orça men to
de 2002, a vi a bi li da de das trans fe rên ci as exi giu que
se efe ti vas sem ain da nes te ano.

Deve ser des ta ca do que co lhen do da dos jun to
ao Si a fi, to das as me di das pro vi só ri as re la ti vas às
trans fe rên ci as da ma lha ro do viá ria, que es ta vam
agru pa das, já fo ram li qui da das, con su man do-se, em
ter mos prá ti cos, a sa tis fa ção ple na dos efe i tos ju rí di-
cos ali al me ja dos.

III – Voto

Em face do ex pos to, opi na mos pela apro va ção
in te gral da Me di da Pro vi só ria nº 89, de 2002, in clu si ve
em de cor rên cia do con tex to em que se de ci diu a tran -
sa ção a que se des ti nam os re cur sos.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Anto nio
Car los Va la da res, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer é fa vo rá vel quan to à ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da me di da pro vi só ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res da Re la to ra: De pu ta-
da La u ra Car ne i ro (PFL – RJ), e do Re la tor re vi sor,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB – SE), 
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra
e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 89, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.896.000,00 (trin ta e oito mi lhões, oi to cen tos
e no ven ta e seis mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 90, DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 90, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de R$258.414.000,00,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do.

Pa re cer pro fe ri do em ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção; Re la tor: De pu ta do Anto -
nio Car los Men des Tha me, pre li mi nar men te
pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti-
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia; pela ade -
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to
ao mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de de fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia es cla re ce que:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril; 

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17; 

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to

dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Anto nio Car los Pan nun zio (PSDB – SP), pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 90, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000,00, em fa vor do Mi nis-
té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$258.414.000,00 (du zen tos  e cin qüen ta e oito
mi lhões, qua tro cen tos e qua tor ze mil re a is), em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para aten der à pro gra-
ma ção cons tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, de 2002)

Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do
 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei de Con ver são nº 6, de 2003, que al-
te ra a Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de
1976, que dis põe so bre a vi gi lân cia sa ni tá ria
a que fi cam su je i tos os me di ca men tos, as
dro gas, os in su mos far ma cêu ti cos e cor re la-
tos, cos mé ti cos, sa ne an tes e ou tros pro du-
tos, pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, 
de 2002, ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta; Re la tor: De pu ta do Ney Lo pes
(PFL-RN), pre li mi nar men te pelo aten di men-
to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le-
vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan ce i-
ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo-
rá vel, com emen da de re da ção, e pela re je i-
ção da Emen da nº 1, apre sen ta da pe ran te a 
Co mis são.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Câ ma ra dos De pu ta dos, ao apre ci ar a ma té-
ria, con clu iu fa vo ra vel men te à Me di da Pro vi só ria com
uma emen da de re da ção. Assim sen do, esta Casa, ao 
re ce ber a pro po si ção, a con ver teu no Pro je to de Lei
de Con ver são nº 6, de 2003, em obe diên cia ao dis-
pos to no in ci so I do § 4º do art. 5º da Re so lu ção nº 1,
de 2002-CN;

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
foi apre sen ta da uma emen da pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 9 de abril;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 

úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 11.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no -
bre Se na dor José Agri pi no, Re la tor re vi sor da ma té-
ria, a quem con ce do a pa la vra.

PARECER Nº 214-A, de 2003

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para pro fe-
rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, a ma té ria foi ob je to de apre ci a-
ção na Câ ma ra dos De pu ta dos e me re ceu pa re cer fa -
vo rá vel, com re je i ção da úni ca emen da apre sen ta da
à Co mis são Mis ta; e foi apre sen ta da uma emen da de
re da ção, que jul ga mos con ve ni en te.

O nos so pa re cer, por tan to, é fa vo rá vel à re je i ção
da emen da e à apro va ção do tex to con for me veio da
Câ ma ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor: De pu ta do
Ney Lo pes (PFL –RN), e do Re la tor re vi sor, Se na dor
José Agri pi no (PFL – RN), pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, do pro je to de lei de

con ver são, da me di da pro vi só ria e da emen da.
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to que tem pre fe rên cia re gi-

men tal .
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do o pro je to de lei de con ver são, fi cam

pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e a emen da apre-
sen ta da.

A ma té ria vai à san ção.
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É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2003
(Art. 5º § 4º, in ci so I, da Re so lu ção nº 1/2002 – CN) 
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 91, de 2002)

Alte ra a Lei nº 6.360, de 23 de se-
tem bro de 1976, que dis põe so bre a vi gi-
lân cia sa ni tá ria a que fi cam su je i tos os
me di ca men tos, as dro gas, os in su mos
far ma cêu ti cos e cor re la tos, cos mé ti cos,
sa ne an tes e ou tros pro du tos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 3º da Lei nº

6.360, de 23 de se tem bro de 1976, in tro du zi do pelo
art. 9º da Me di da Pro vi só ria nº 2.190-34, de 23 de
agos to de 2001, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 3º. ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Até 30 de ju nho de

2003, no caso de me di ca men tos ge né ri cos
im por ta dos, cu jos en sa i os de bi o e qui va lên-
cia fo ram re a li za dos fora do País, de vem ser 
apre sen ta dos os en sa i os de dis so lu ção
com pa ra ti vos en tre o me di ca men tos-tes te, o 
me di ca men to de re fe rên cia in ter na ci o nal uti -
li za do no es tu do de bi o e qui va lên cia e o me -
di ca men to de re fe rên cia na ci o nal.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua 
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 9:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 92, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de R$428.064.000,00,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para 
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção; Re la tor: De pu ta do Anto -
nio Car los Men des Tha me (PSDB – SP),
pre li mi nar men te pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria; e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 7.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º a Re so lu-
ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Anto nio Car los Men des Tha me (PSDB – SP), pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
le vân cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 92, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de qua tro cen tos e vin te e oito mi lhões e
ses sen ta e qua tro mil re a is, em fa vor do
Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins
que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$428.064.000,00 (qua tro cen tos e vin te e oito mil, 

ses sen ta e qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio
dos Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons -

tan te do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do

dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de

do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-

xo II des ta lei.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua

pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do 

§ 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 93, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de R$165.620.000,00,
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, para
os fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção; Re la tor: Dep. Gus ta vo
Fru et, pre li mi nar men te pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le-
vân cia e ur gên cia; pela ade qua ção fi nan ce i-
ra e or ça men tá ria e, quan to ao mé ri to, fa vo-
rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de a fal ta
de acor do de Li de ran ças para a de li be ra ção do Pro -
je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo da 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da me di da pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Gus ta vo Fru et (PMDB – PR), pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 93, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

o Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$63.180.000,00 (ses sen ta e três mi lhões, cen to
e oi ten ta mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans -
por tes, para aten der à progr ma ção cons tan te do Ane -
xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
da ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 95, de 2002, que dá nova re-
da ção ao art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de
ou tu bro de 1979, que dis põe so bre o se gu ro
de cré di to à ex por ta ção e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Her cu la no
Anghi net ti (PPB-MG), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 2 de abril;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria

da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Her cu la no Anghi net ti (PPB – MG), pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 95, DE 2002

Dá nova re da ção ao art. 4º da Lei nº
6.704, de 26 de ou tu bro de 1979, que dis-
põe so bre o se gu ro de cré di to à ex por ta-
ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 4º da Lei nº 6.704, de 26 de ou tu bro
de 1979, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 4º A União, por in ter mé dio do
IRB-Bra sil Re, po de rá con ce der ga ran tia da
co ber tu ra dos ris cos co mer ci a is e dos ris cos
po lí ti cos e ex tra or di ná ri os, as su mi dos em
vir tu de do Se gu ro de Cré di to à Expor ta ção,
con for me dis pu ser o re gu la men to des ta lei.

§ 1º A ga ran tia de que tra ta este ar ti go
será au to ri za da pelo Mi nis té rio da Fa zen da,
que po de rá de le gar essa com pe tên cia ao
Pre si den te do IRB-Bra sil Re.

§ 2º A União, por in ter mé dio do
IRB-Bra sil Re, po de rá con tra tar ins ti tu i ção
ha bi li ta da a ope rar o Se gu ro de Cré di to à
Expor ta ção, para a exe cu ção de to dos os
ser vi ços re la ci o na dos ao se gu ro de cré di to
à ex por ta ção, in clu si ve aná li se e, quan do for 
o caso, acom pa nha men to das ope ra ções de 
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pres ta ção de ga ran ti as de que tra ta este ar -
ti go.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do

 § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 96, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de vin te e qua tro mi -
lhões, qua tro cen tos e um mil re a is, em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins
que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Anto -
nio Car los Pan nun zio (PSDB-SP), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos-
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia,
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria;
e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta:

– a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos 
De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a da
na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 7.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

O pa re cer é pela apro va ção da me di da pro vi só-
ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Anto nio Car los Pan nun zio (PSDB – SP), pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân-
cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça-
men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 96, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
do vin te e qua tro mi lhões., qua tro cen tos e
um mil re a is, em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$24.401.000,00 (vin te e qua tro mi lhões, qua tro-
cen tos e um mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos
Trans por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te
do Ane xo I des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
da ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

08098 Qu in ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL142     



Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  17 08099    143ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



08100 Qu in ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL144     



08100 Qu in ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    145ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta,nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 97, de 2002, que al te ra o art.
26 da Me di da Pro vi só ria nº 2.192-70, de 24
de agos to de 2001, que es ta be le ce me ca-
nis mos ob je ti van do in cen ti var a re du ção da
pre sen ça do se tor pú bli co es ta du al na ati vi-
da de ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção
de ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Car los Na -
der (PFL-RJ), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de
re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi-
nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

– a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos 
De pu ta dos no dia 5 de mar ço úl ti mo, ten do sido apre -
ci a da na que la Casa no dia 2 do cor ren te;

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
dia 2 de abril e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia
es go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

O pa re cer é fa vo rá vel.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Car los Na der (PFL – RJ), pelo aten di men to dos pres -
su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da
Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 97, DE 2002

Alte ra o art. 26 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, que
es ta be le ce me ca nis mos ob je ti van do in-
cen ti var a re du ção da pre sen ça do se tor
pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra
ban cá ria, dis põe so bre a pri va ti za ção de
ins ti tu i ções fi nan ce i ras, e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 26 da Me di da
Pro vi só ria nº 2.192-70, de 24 de agos to de 2001, pas -
sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 26 ..................................................

Pa rá gra fo úni co ....................................

..............................................................

II – a pe na li da de pre vis ta no in ci so I
será co bra da pelo pe río do de seis me ses,
con ta dos a par tir da no ti fi ca ção, pela União,
do des cum pri men to, e sem pre ju í zo das de -
ma is co mi na ções pac tu a das nos con tra tos
de re fi nan ci a men to;

III – no caso de cum pri men to in te gral
das me tas men ci o na das nos in ci sos I e II do 
art. 2º da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro
de 1997, não se apli ca a pe na li da de pre vis-
ta nes te ar ti go, e o Esta do ou Dis tri to Fe de-
ral será con si de ra do adim plen te para to dos
os de ma is efe i tos; e

IV – a ava li a ção que con clua pelo des -
cum pri men to das me tas e com pro mis sos,
re fe ri dos no in ci so I des te pa rá gra fo, po de rá
ser re vis ta pelo Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da, para to dos os efe i tos, à vis ta de jus ti-
fi ca ti va fun da men ta da pelo Esta do ou Dis tri-
to Fe de ral.”(NR)

Art. 2º Fi cam con va li da dos os atos pra ti ca dos
an te ri or men te à edi ção des ta Me di da Pro vi só ria que
en con trem fun da men to nos cri té ri os fi xa dos no pa rá-
gra fo úni co do art. 26 da Me di da Pro vi só ria no
2.192-70, de 24 de agos to de 2001, na sua nova re da-
ção.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 98, de 2002, que abre cré di to ex -
tra or di ná rio no va lor de ses sen ta e três mi-
lhões, cen to e oi ten ta mil re a is, em fa vor do Mi -

nis té rio dos Trans por tes, para os fins que
es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à
Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do
Anto nio Car los Men des Tha me
(PSDB-SP), pre li mi nar men te pelo aten di-
men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção
fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

 – du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

 – a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

 – o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

 – a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Anto nio Car los Men des Tha me (PSDB – SP), pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re -
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le vân cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or -
ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 98, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00, em fa vor do Mi nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$63.180.000,00 (ses sen ta e três mi lhões, cen to
e oi ten ta mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans -
por tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do
Ane xo I des ta lei.

Art. 2º os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta Lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 99, de 2002, que abre cré di to
ex tra or di ná rio no va lor de trin ta e oito mi-
lhões, ses sen ta e qua tro mil re a is, em fa vor
do Mi nis té rio dos Trans por tes, para os fins
que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Anto -
nio Car los Pan nun zio (PSDB – SP), pre li mi-
nar men te pelo aten di men to dos pres su pos-
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia,
pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria;
e, quan to ao mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

 – a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

 – du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

 – a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

 – o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

 – a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

O Re la tor Re vi sor, Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res, en ca mi nhou à mesa pa re cer so bre a ma té ria.

É o se guin te o pa re cer:

PARECER Nº 215, DE 2003

So bre a Me di da Pro vi só ria nº 99, de
2002 que “abre cré di to ex tra or di ná rio, em 
fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, no
va lor de R$38.064.000,00, para fins que
es pe ci fi ca”.

Re la tor: Se na dor Antô nio Car los Va la da res

I – Re la tó rio

A Me di da Pro vi só ria nº 99, de 2002 (MP nº
99/2002), abre cré di to ex tra or di ná rio de R$38.064.000,00
em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por tes, ten do em vis -
ta a trans fe rên cia do do mí nio de par te da ma lha ro do-
viá rio fe de ral ao Esta do do Espí ri to San to. A Trans fe-
rên cia abran ge 292,8Km de ro do vi as, ope ran do-se
nos ter mos da Me di da pro vi só ria nº 82, de 7 de de-
zem bro de 2002 (MP nº 82/2002), se gun do a qual
cabe à União, jun ta men te com a trans fe rên cia de do -
mí nio, efe tu ar re pas se de R$130.000,00 por qui lo me-
tro trans fe ri do de ro do via fe de ral. O re ce bi men to do
re pas se im pli ca a re nún cia, pelo Esta do do Espí ri to
San to, de qual quer pre ten so ou ale ga do di re i to quan -
to ao res sar ci men to ou à in de ni za ção, pela União, por
des pe sas por ele, Esta do, re a li za das em ro do vi as fe -
de ra is ao de sa bri go de con ve nio ou com con vê nio fir -
ma do em de sa cor do com o pla no de tra ba lho e de
apli ca ção de re cur sos.

O re pas se está pre vis to ocor rer com re cur sos
ori un dos da Con tri bu i ção de Inter ven ção no Do mí nio
Eco nô mi co – CIDE, pois as sim es ta be le ce o art. 2º da 
MP nº 82/2002. Exa ta men te por isso, a MP nº 99/2002
pro mo ve o can ce la men to de R$38.064.000,00 do
pro gra ma de tra ba lho tan to do pró prio Mi nis té rio dos
Trans por tes quan to do De par ta men to Na ci o nal de
Infra-Estru tu ra de trans por tes – DNIT, exa ta men te em 
ações cus te a das com re cur sos pro ve ni en tes da ar re-
ca da ção da CIDE, ações es sas cuja exe cu ção no
exer cí cio de 2002 foi dada como im pro vá vel, se gun do
a Expo si ção de Mo ti vos nº 542, que acom pa nha a MP 
nº 99/2002.

II – Aná li se

Ini ci al men te deve ser lem bra do que a trans fe rên cia
de do mí nio da ma lha ro do viá ria fe de ral aos es ta dos foi
acer ta da no con tex to das in ten sas ne go ci a ções ve ri fi ca-
das no Con gres so Na ci o nal, ao fi nal do ano pas sa do.
Como os re cur sos en vol vi dos fo ram re ti ra dos do or ça-
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men to de 2002, a vi a bi li da de das trans fe rên ci as exi giu
que se efe ti vas sem ain da nes te ano.

Deve ser des ta ca do que co lhen do da dos jun to
ao SIAFI, to das as me di das pro vi só ri as re la ti vas à
trans fe rên cia da ma lha ro do viá ria, que es ta vam agru -
pa das, já fo ram li qui da das, con su man do-se, em ter -
mos prá ti cos, a sa tis fa ção ple na dos efe i tos ju rí di cos
ali al me ja dos.

Em con di ções nor ma is, a pre sen te pro po si ção
não se en qua dra ria nos res tri tos con ce i tos de ur -
gên cia e im pre vi si bi li da de. To da via, nas atu a is cir -
cuns tân ci as, são de tec tá ve is os pres su pos tos de
re le vân cia e ur gên cia, in clu si ve pela ne ces si da de
de boa ad mi nis tra ção da ma lha ro do viá ria na ci o nal,
sen do cer to que suas me di das se afi gu ram de acor-
do com as nor mas cons ti tu ci o na is vi gen tes, par ti cu-
lar men te com as pre vis tas nos arts. 165 a 169, que
tra tam dos or ça men tos pú bli cos, e com as do § 4º
do art. 177, que dis ci pli nam a des ti na ção dos re cur-
sos da CIDE.

Um ou tro as pec to que pre ci sa ser sa li en ta do,
tan ge quan to à for ma de en ca mi nha men to da MP nº
99/2002 ao Con gres so Na ci o nal, pois fo ram cum pri-
dos as con di ções pre vis tas no § 1º do art. 2º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN, se gun do o qual o tex to da
me di da pro vi só ria há de ser en ca mi nha do a este Po -
der, fa zen do-se acom pa nhar da res pec ti va men sa-
gem e do do cu men to em que se ex po nha a mo ti va ção
do ato.

III – Voto

À vis ta do que se adu ziu, prin ci pal men te da per -
fe i ta ade qua ção à cons ti tu ci o na li da de, ade qua ção or -
ça men tá ria e fi nan ce i ra e à for ma de en ca mi nha men-
to da MP nº 99/2002 ao Con gres so Na ci o nal, não res -
tam óbi ces que se lhe pos sam opor. Por tudo isso, so -
mos pela apro va ção in te gral da MP nº 99/2002, nos
ter mos em que foi pu bli ca da e en ca mi nha da ao Con -
gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Anto-
nio Car los Va la da res, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer é pela apro va ção da Me di da Pro vi só ria.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res do Re la tor: De pu ta do
Anto nio Car los Pan nun zio (PSDB – SP), e do Re la tor
Re vi sor, Se na dor Anto nio Car los Va la da res (Blo-
co/PSB-SE), pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti-
tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e pela ade qua ção fi -
nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 99, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000,00, em fa vor do Mí nis té-
rio dos Trans por tes, para os fins que es -
pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$38.064.000,00 (trin ta e oito mi lhões, ses sen ta e
qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio dos Trans por-
tes, para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo
I des ta ei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi qor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 16:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos

do § 6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 100, de 2002, que al te ra as
Leis nºs 8.248, de 23 de ou tu bro de 1991,
8.387, de 30 de de zem bro de 1991, e
10.176, de 11 de ja ne i ro de 2001, dis pon do
so bre a ca pa ci ta ção e com pe ti ti vi da de do
se tor de tec no lo gia da in for ma ção, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta, Re la tor: De pu ta do Gus ta vo
Fru et (PMDB-PR), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria, e quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

– a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

– du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
fo ram ofe re ci das cin co emen das pe ran te a Co mis são
Mis ta;

– a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra dos 
De pu ta dos no dia 5 de mar ço úl ti mo, ten do sido apre -
ci a da na que la Casa no dia 3 do cor ren te.

– o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 de abril e o pra zo de ses sen ta dias de vi -
gên cia es go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

– a Me di da Pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
Gus ta vo Fru et (PMDB-PR), pelo aten di men to dos
pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên-
cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da
Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 100, DE 2002

Alte ra as Leis nºs 8.248, de 23 de
ou tu bro de 1991, 8.387, de 30 de de zem-
bro de 1991, e 10.176, de 12 de ja ne i ro
de 2001, dis pon do so bre a ca pa ci ta ção
e com pe ti ti vi da de do se tor de tec no lo-
gia da in for ma ção, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 4º e 11 da Lei nº 6.249, de 23 de

ou tu bro de 1991, pas sam a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 4º ...................................................
§ 5º o dis pos to no § 1º A, a par tir de

1º de ja ne i ro da 2003, não se apli ca às
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uni da des de pro ces sa men to di gi ta is da pe -
que na ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro-
ces sa do res, de va lor até R$11.000,00
(onze mil re a is), as qua is pas sa rão a usu -
fru ir o be ne fi cio da isen ção do Impos to So -
bre os Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI, de
1º de ja ne i ro até 31 de de zem bro de 2003
e, a par tir des sa data, fica con ver ti do em
re du ção do im pos to, ob ser va dos os se-
guin tes per cen tu a is:

I – re du ção de no ven ta e cin co por
cen to do im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro
até 31 de de zem bro da 2004;

II – re du ção de no ven ta por cen to do
im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro até 31 de
de zem bro de 2005;

III – re du ção de se ten ta por cen to do
im pos to de vi do, de 1º de ja ne i ro de 2006 até 
31 de de zem bro da 2009, quan do será ex-
tin to.” (NR)

“Art. 11 ..................................................

..............................................................
§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as,

na for ma de § 5º do art. 4º, fa bri can tes de
uni da des de pro ces sa men to di gi ta is de pe-
que na ca pa ci da de ba se a das em mi cro pro-
ces sa do res, de va lor até R$11.000,00 (onze 
mil re a is), e ex clu si va men te so bre o fa tu ra-
men to bru to de cor ren te da co mer ci a li za ção
des ses pro du tos no mer ca do in ter no, os
per cen tu a is para in ves ti men tos es ta be le ci-
dos nes te ar ti go fi cam re du zi dos em cin-
qüen ta por cen to.

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe-
cu ti vo po de rá al te rar o per cen tu al de re du-
ção men ci o na do no § 13, con si de ran do os
in ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi-
men to re a li za dos, bem como o cres ci men-
to da pro du ção em cada ano ca len dá rio.”
(NR)

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.387, da 30 da de-
zem bro de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do dos se-
guin tes pa rá gra fos:

“Art. 2º ...................................................
§ 13. Para as em pre sas be ne fi ciá ri as, fa-

bri can tes de uni da des de pro ces sa men to di gi-

ta is e pe que na ca pa ci da de ba se a das em
mi cro pro ces sa do res, de va lor até
R$11.000,00 (onze mil re a is), e ex clu si va-
men te so bre o fa tu ra men to bru to de cor ren-
te da co mer ci a li za ção des ses pro du tos no
mer ca do in ter no, os per cen tu a is para in-
ves ti men tos es ta be le ci dos nes te ar ti go se -
rão re du zi dos em cin qüen ta por cen to, a
par tir de 10 de ja ne i ro de 2003 até 31 dê
de zem bro de 2009.

§ 14. A par tir de 2004, o Po der Exe-
cu ti vo po de rá al te rar o per cen tu al de re du-
ção men ci o na do no § 13, con si de ran do os
in ves ti men tos em pes qui sa e de sen vol vi-
men to re a li za dos. bem como o cres ci men-
to da pro du ção em cada ano ca len dá rio.”
(NR)

Art. 3º O art. 11 da Lei nº 10.176. de 11 de ja -
ne i ro de 2001, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin-
te pa rá gra fo úni co:

“Art.11 ..................................................
Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti-

go, a par tir de 1º de ja ne i ro de 2003, não se
apli ca às uni da des da pro ces sa men to di gi ta-
is de pe que na ca pa ci da de ba se a das em mi -
cro pro ces sa do res, de va lor até R$11.000,00 
(onze mil re a is), as qua is pas sa rão a usu fru-
ir o be ne fi cio da isen ção do Impos to So bre
os Pro du tos Indus tri a li za dos – IPI até 31 de
de zem bro de 2005 e, a par tir des sa data,
fica con ver ti do em re du ção de oi ten ta e cin -
co por cen to do im pos to de vi do, de 1º de ja -
ne i ro de 2006 até 31 da de zem bro de 2009,
quan do será ex tin to.” (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102 DE 2002
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 102, de 2002, que abre cré di to
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ex tra or di ná rio no va lor de trin ta e seis mi-
lhões, oi to cen tos e se ten ta e qua tro mil, du -
zen tos e seis re a is, em fa vor do Mi nis té rio
da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, para os 
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ-
ma ra dos De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co -
mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli-
cos e Fis ca li za ção, Re la tor: De pu ta do Vi-
cen ti nho (PT-SP), pre li mi nar men te pelo
aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o-
na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua-
ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao
mé ri to, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia
da ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do
teve sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta
de acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je-
to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

 – du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

 – a Me di da Pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 1º de abril;

 – o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia es -
go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

 – a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 7.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

O pa re cer é pela apro va ção da Me di da Pro vi só-
ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -

gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do Vi -
cen ti nho (PT – SP), pelo aten di men to dos pres su pos-
tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, e pela
ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria da Me di da Pro -
vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Em dis cus são a me di da pro vi só ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.

A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 102, DE 2002

Abre cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$36.874.206,OO, em fa vor do Mi nis té-
rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$36.874.206,00 (trin ta e seis mi lhões, oi to cen tos
e se ten ta e qua tro mil, du zen tos e seis re a is), em fa -
vor do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta lei.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão de anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, con for me in di ca do no Ane-
xo II des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 18:

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 105 DE 2003
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da Pro vi só-
ria nº 105, de 2003, que abre cré di to ex tra or di ná rio,
em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, no va -
lor de cen to e vin te e oito mi lhões de re a is, para os
fins que es pe ci fi ca, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, Re la to-
ra: De pu ta da La u ra Car ne i ro (PFL-RJ), pre li mi nar-
men te pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci-
o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade qua ção fi nan-
ce i ra e or ça men tá ria; quan to ao mé ri to, fa vo rá vel à
Me di da Pro vi só ria e con trá rio às cin co emen das apre -
sen ta das pe ran te a Co mis são.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

 – du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
fo ram ofe re ci das cin co emen das pe ran te a Co mis são
Mis ta;

 – a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço úl ti mo, ten do sido
apre ci a da na que la Casa no dia 1º do cor ren te;

 – o pra zo de qua ren ta e cin co dias para tra mi ta-
ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se no 
úl ti mo dia 2 de abril e o pra zo de ses sen ta dias de vi -
gên cia es go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

 – a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no úl ti mo dia 9.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria. Antes, po rém, de sig no o no -
bre Se na dor Ro me ro Jucá, Re la tor re vi sor da ma té-
ria, a quem con ce do a pa la vra.

PARECER Nº 216, DE 2003

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Para pro -
fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, como Re la tor, tive que apre-
sen tar um pro je to de lei de con ver são, por que a su ple-
men ta ção de re cur sos, ape sar de ser me ri tó ria e ser
re cur so di re ci o na do para o Bol sa Ren da, usa va o ar ti-

fí cio de tra zer re cur so da re ser va de con tin gên cia
sem uma subs ti tu i ção de re cur sos. Já foi en ca mi nha-
da ao pró prio Go ver no e anun ci a da essa mu dan ça.
Por tan to, apre sen to o pro je to de lei de con ver são e
peço a sua apro va ção.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº  , DE 2003

De Ple ná rio so bre a Me di da Pro vi só ria
nº 105, de 2003, que “abre cré di to ex tra or di-
ná rio, no va lor de R$128.000.000,00, em fa-
vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para os fins que es pe ci fi ca”.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

I.1. Da Me di da Pro vi só ria

A Me di da Pro vi só ria nº 105, de 2003 (MP nº
105/2003), abre cré di to ex tra or di ná rio ao Orça men to
da Se gu ri da de So ci al de 2003, no va lor de
R$128.000.000,00, em fa vor do Mi nis té rio da Inte-
gra ção Na ci o nal, para aten der a des pe sas emer gen-
ci a is de de fe sa ci vil.

Do to tal a ser apli ca do, R$15.000.000,00 des ti-
nam-se a mu ni cí pi os atin gi dos re cen te men te por for -
tes chu vas na re gião Su des te. A par ce la res tan te,
R$113.000.000,00, be ne fi ci a rá di ver sos mu ni cí pi os
da re gião Nor des te e do Nor te do Esta do de Mi nas
Ge ra is, sen do R$105.000.000,00 para a con ces são
de Bol sas-Ren da, de acor do com as dis po si ções con -
ti das na Lei nº 10.458, de 14 de maio de 2002, e
R$8.000.000,00 para o abas te ci men to de água po tá-
vel, por meio de car ros-pipa, como me di das emer-
gen ci a is que vi sam ame ni zar a frus tra ção de sa fra, a
ca rên cia de ali men tos, o de sem pre go ru ral, o es go ta-
men to das re ser vas hí dri cas e a di zi ma ção de re ba-
nhos de cor ren tes da for te es ti a gem ocor ri da nes sa
re gião.

A con ces são da Bol sa-Ren da de ve rá aten der a
1.665.759 fa mí li as ca das tra das até 30 de no vem bro
de 2002, com o pa ga men to de bol sa no va lor de
R$30.00 men sa is por fa mí lia, nos me ses de ja ne i ro e
fe ve re i ro.

Os re cur sos ne ces sá ri os para o aten di men to des -
sas des pe sas de cor re rão do can ce la men to par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as con sig na das na ação “Com ba-
te à Fome com Assis tên cia Fi nan ce i ra à Fa mí lia Vi san-
do a Com ple men ta ção de Ren da para Com pra de Ali -
men tos  –  Fome Zero”, no âm bi to da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, no va lor de R$105.000.000,00, e o res tan te,
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R$23.000.000,00, do can ce la men to par ci al da Re ser va
de Con tin gên cia.

Fo ram apre sen ta das cin co emen das à MP nº
105/03, con for me se se guem:

 –  Emen da nº 1, de au to ria do De pu ta do Men -
des Ri be i ro Fi lho  –  so li ci ta in clu são do sub tí tu lo
“Ações Emer gen ci a is de De fe sa Ci vil na re gião Sul  – 
Rio Gran de do Sul”;

– Emen da nº  2, de au to ria do Se na dor Sér gio
Zam bi a si  –  so li ci ta in clu são do sub tí tu lo “Con ces são
de Bol sa-Ren da  –  Me ta de Sul do Rio Gran de do
Sul”;

–  Emen da nº 3, de au to ria do De pu ta do Zé Ge -
rar do  –  so li ci ta in clu são do sub tí tu lo “Ações Emer -
gen ci a is de De fe sa Ci vil na Re gião Nor des te  –  Ca -
nin dé  –  CE”;

 –  Emen da nº 4, De pu ta do Zé Ge rar do  –  so li ci-
ta in clu são do sub tí tu lo “Ações Emer gen ci a is de De -
fe sa Ci vil na re gião Nor des te  –  Bar re i ra  –  CE”; e

 –  Emen da nº 5, De pu ta do Zé Ge rar do  –  so li ci-
ta in clu são do sub tí tu lo “Ações Emer gen ci a is de De -
fe sa Ci vil na Re gião Nor des te  –  Mor ri nhos  –  CE”.

I.2. Da Cons ti tu ci o na li da de

Não fo ram de tec ta dos óbi ces cons ti tu ci o na is
que se pos sam opor às pro vi dên ci as da das pela MP 
nº 105/2003. Isso por que as pro vi dên ci as se afi gu-
ram de acor do com as nor mas cons ti tu ci o na is vi-
gen tes, par ti cu lar men te com as pre vis tas nos arts.
165 a 169, que tra tam dos or ça men tos pú bli cos.

De ou tra par te, são iden ti fi ca dos os pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia pela ime di a ta ne ces si da-
de de as sis tên cia às fa mí li as ví ti mas de ca la mi da de.
Pa re ce evi den te que, nes se caso, a im ple men ta ção
das ações não po dem sub me ter-se à na tu ral len ti dão
do pro ces so le gis la ti vo or di ná rio, mes mo con si de ra-
dos os me ca nis mos cons ti tu ci o na is que dão ao Pre si-
den te da Re pú bli ca a prer ro ga ti va para so li ci tar, ao
Con gres so Na ci o nal, ur gên cia na apre ci a ção de pro -
je tos de sua ini ci a ti va (C.F., art. 64, § 1º). Por tan to, a
me di da pro vi só ria é o ins tru men to de que dis põe o
Che fe do Po der Exe cu ti vo para acu dir, de ime di a to, si -
tu a ções des sa na tu re za.

No en tan to, há de co men tar-se, que, nos úl ti mos
anos, o Go ver no Fe de ral tem-se va li do da ado ção de
Me di das Pro vi só ri as para o aten di men to de des pe sas
re la ti vas a de fe sa ci vil abran gen do a re gião Nor des te e
o nor te do Esta do de Mi nas Ge ra is. Vale sa li en tar que
há mu i to tem po os pro ble mas vi vi dos pela po pu la ção do 
semi-ári do, de cor ren tes da es ti a gem, de i xa ram de ser
im pre vi sí ve is, tran si tó ri os e es po rá di cos para tor na-

rem-se gra ves pro ble mas so ci a is a se rem en fren ta-
dos com so lu ções per ma nen tes pelo Go ver no.

I.3. Da Ade qua ção Fi nan ce i ra e Orça men tá ria

A MP nº 105/2003, de mons tra-se ade qua da tan -
to do pon to de vis ta fi nan ce i ro quan to do or ça men tá-
rio. Há su fi ciên cia de re cur sos que lhe pos sam ocor rer
às pro vi dên ci as da das, uma vez que se pro mo ve o
can ce la men to de do ta ções or ça men tá ri as em mon tan-
te su fi ci en te à aber tu ra do novo cré di to.

Ade ma is, des ta ca-se que não ha ve rá des vio de
fi na li da de ao pro ces sar-se o can ce la men to par ci al da
ação “Com ba te à Fome com Assis tên cia Fi nan ce i ra à
Fa mí lia Vi san do à Com ple men ta ção de Ren da para
Com pra de Ali men tos  –  Fome Zero”, no âm bi to da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, uma vez que a con ces são
de Bol sa-Ren da, ob je to da su ple men ta ção, tam bém
ob je ti va ate nu ar as ne ces si da des de na tu re za ali-
men tar das po pu la ções atin gi das por si tu a ções de ca -
la mi da de.

Cabe ob ser var, no en tan to, que o can ce la men to
de par ce la da Re ser va de Con tin gên cia, no va lor de
R$23.000.000,00, como fon te de fi nan ci a men to do
cré di to, im pli ca re du ção do su pe rá vit pri má rio, pre vis-
to no art. 15 da lei de di re tri zes or ça men tá ri as para o
exer cí cio fi nan ce i ro de 2003  –  Lei nº 10.524, de 25
de ju lho de 2002, LDO/2003. Isso ocor re pelo fato de
a do ta ção cons tan te da Re ser va en con trar-se clas si fi-
ca da como des pe sa fi nan ce i ra. Assim, sua uti li za ção
em des pe sa pri má ria ele va o va lor des ta e, como con -
se qüên cia, re duz o su pe rá vit pri má rio.

Pa re ce evi den te que, em se tra tan do de cré di to
ex tra or di ná rio, cu jas des pe sas de vem ser ne ces sa ri-
a men te re a li za das por im pe ra ti vo das cir cuns tân ci as,
as exi gên ci as para sua apro va ção não de vem su bor-
di nar-se ao mes mo ri gor ob ser va do para os cré di tos
su ple men ta res ou es pe ci a is. A ma le a bi li da de, po rém,
deve obe de cer a de ter mi na dos cri té ri os, que não im -
pli quem le var de atro pe lo o or de na men to ju rí di co vi -
gen te. Assim, en ten de mos que esta Casa po de rá
apro var o cré di to, com a res sal va de que o Po der Exe -
cu ti vo de ve rá pro ce der à ne ces sá ria com pen sa ção
dos va lo res uti li za dos da Re ser va de Con tin gên cia a
fim de que a exe cu ção or ça men tá ria cum pra a meta
de re sul ta do pri má rio fi xa da no art. 15 da LDO/2003.

I.4. Do Enca mi nha men to da MP nº 105/2003

Qu an to à for ma de en ca mi nha men to da MP nº
105/2003 ao Con gres so Na ci o nal, cabe as si na lar
es ta rem cum pri das as con di ções pre vis tas no § 1º
do art. 2º da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, se gun do
o qual o tex to de me di da pro vi só ria há de ser en ca-
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mi nha do a este Po der, fa zen do-se acom pa nhar da
res pec ti va men sa gem e do do cu men to em que se
ex po nha a mo ti va ção do ato.

I.5 – Do Mé ri to

O mé ri to das re gras con ti das na me di da pro vi-
só ria sob aná li se en con tra-se ma ni fes to nas ações
por ela al ber ga das. Com efe i to, não po de mos per der
de vis ta que a con ces são de re ce i ta mí ni ma para ga -
ran tir as con di ções bá si cas de so bre vi vên cia de mi-
lha res de fa mí li as, vi ti mas do de sem pre go ru ral, em
face dos efe i tos dos pro lon ga dos pe río dos de es ti a-
gem, bem como de ou tras vi cis si tu des as so ci a das a
inun da ções e des mo ro na men tos, que de i xa ram ao
de sa bri go cen te nas de fa mí li as, cons ti tui o re co nhe ci-
men to de um di re i to fun da men tal e ina li e ná vel do ser
hu ma no: a vida em con di ções con dig nas.

Ten do em con ta que o ins ti tu to do cré di to ex tra-
or di ná rio ob je ti va a aten der a si tu a ções es pe cí fi cas,
como re co men da o pró prio man da men to cons ti tu ci o-
nal do art. 167, § 3º, e tem exe cu ção ime di a ta, não ve -
mos como aten der as pre ten sões dos dis tin tos com -
pa nhe i ros, ma ni fes ta das por meio das emen das
apre sen ta das, con tem plan do mu ni cí pi os do Esta do
do Rio Gran de do Sul, bem como iden ti fi can do mu ni-
cí pi os da re gião Nor des te. É im por tan te ob ser var que
es tes úl ti mos já po dem ter sido aten di dos pelo nor ma-
ti vo, haja vis ta que o cré di to des ti na-se à re gião Nor -
des te e não a mu ni cí pi os es pe cí fi cos des sa re gião.

De ma is dis so, em se tra tan do de me di da de
exe cu ção ime di a ta, para acu dir a si tu a ções emer gen-
ci a is, é pos sí vel que as des pe sas que cor rem à con ta
do cré di to já te nham sido re a li za das. Assim, a apro va-
ção de emen das po de ria cri ar di fi cul da des de ope ra-
ci o na li za ção, em face do pos sí vel es go ta men to das
re ce i tas. Esse fato, sem qua is quer ou tras con si de ra-
ções, já nos au to ri za a re co men dar a re je i ção de to -
das as emen das apre sen ta das, não obs tan te re co-
nhe cer mos o mé ri to im plí ci to em cada uma de las.

II – Voto do Re la tor

Di an te do ex pos to, e por con si de rar que a Me di-
da Pro vi só ria nº 105, de 2003, aten de aos pres su pos-
tos de re le vân cia e ur gên cia; en con tra-se for mu la da
em ter mos que não ili dem dis po si ções cons ti tu ci o na-
is; ma ni fes ta evi den tes mé ri tos; pode ter sa ne a do o
ví cio de ile ga li da de, que con fli ta com dis po si ti vo da
LDO/2003, o nos so voto é: i) pela cons ti tu ci o na li da de,
re le vân cia e ur gên cia da me di da pro vi só ria; ii) pela re -
je i ção de to das as emen das apre sen ta das; iii) pela
apre sen ta ção de emen da de re la tor, ob je ti van do a
com pen sa ção, pelo Po der Exe cu ti vo, do va lor de R$

23.000.000,00 (vin te e três mi lhões de re a is), can ce-
la dos da Re ser va de Con tin gên cia, para man ter o su -
pe rá vit pri má rio pre vis to no art. 15 da lei de di re tri zes
or ça men tá ri as para o exer cí cio de 2003 – Lei nº
10.524, de 25-7-2002; iv) pela ade qua ção or ça men tá-
ria e fi nan ce i ra do cré di to ex tra or di ná rio; e v) pela
apro va ção, no mé ri to, da Me di da Pro vi só ria, nos ter -
mos do Pro je to de Lei de Con ver são em ane xo, de
acor do com o que es ta be le ce o art. 5º, § 4º, in ci so I,
da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN.

Sala das ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-
dor Ro me ro Jucá, Re la tor

EMENDA DE RELATOR
(Me di da Pro vi só ria nº 105, de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$128.000.000,00 (cen to e vin te e oito mi-
lhões de re a is), para os fins que es pe ci fi ca.

Acres cen te-se ao tex to da me di da pro vi só ria o
se guin te art. 3º:

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo ado ta rá as me di das
ne ces sá ri as para a com pen sa ção do va lor de R$
23.000.000,00 (vin te e três mi lhões de re a is) re fe ren-
tes à uti li za ção da Re ser va de Con tin gên cia a fim de
que a exe cu ção or ça men tá ria cum pra a meta de re-
sul ta do pri má rio fi xa da no art. 15 da lei de di re tri zes
or ça men tá ri as para 2003.

Sala das Ses sões, de       de 2003. – Se na dor
Ro me ro Jucá, Re la tor.

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2003
(Me di da Pro vi só ria nº 105, de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$128.000.000,00 (cen to e vin te e oito mi-
lhões de re a is), para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$128.000.000,00 (cen to e vin te e oito mi lhões de
re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta Me di da Pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$23.000.000,00
(vin te e três mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin-
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gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta Me di da
Pro vi só ria.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo ado ta rá as me di das
ne ces sá ri as para a com pen sa ção do va lor de R$
23.000.000,00 (vin te e três mi lhões de re a is) re fe ren-
tes à uti li za ção da Re ser va de Con tin gên cia a fim de
que a exe cu ção or ça men tá ria cum pra a meta de re -
sul ta do pri má rio fi xa da no art. 15 da lei de di re tri zes
or ça men tá ri as para 2003.

Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na dor
Ro me ro Jucá, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é pelo aten di men to dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is
de re le vân cia e ur gên cia, e fa vo rá vel nos ter mos do
Pro je to de Lei de Con ver são nº 8, de 2003, que ofe re-
ce, e con trá rio às emen das apre sen ta das pe ran te a
Co mis são.

Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção das
Srªs e dos Srs. Se na do res em suas res pec ti vas ban -
ca das.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8 º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção os pa re ce res da Re la to ra: De pu ta-
da La u ra Car ne i ro (PFL-RJ), e do Re la tor re vi sor: Se -
na dor Ro me ro Jucá (PSDB – RR), pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.
Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria, do

pro je to de lei de con ver são e das emen das. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são, que

tem pre fe rên cia re gi men tal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Apro va do o pro je to de lei de con ver são, fi cam

pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as emen das a ela
ofe re ci das.

A ma té ria vol ta à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 8, DE 2003

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a abrir, em
fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
cré di to ex tra or di ná rio no va lor de
R$128.000.000,00 (cen to e vin te e oito mi-
lhões de re a is), para os fins que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica aber to cré di to ex tra or di ná rio no va lor

de R$128.000.000,00 (cen to e vin te e oito mi lhões de
re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
para aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I
des ta me di da pro vi só ria.

Art. 2º Os re cur sos ne ces sá ri os à exe cu ção do
dis pos to no art. 1º de cor re rão da anu la ção par ci al de
do ta ções or ça men tá ri as, sen do R$23.000.000,00
(vin te e três mi lhões de re a is) da Re ser va de Con tin-
gên cia, con for me in di ca do no Ane xo II des ta me di da
pro vi só ria.

Art. 3º O Po der Exe cu ti vo ado ta rá as me di das
ne ces sá ri as para a com pen sa ção do va lor de
R$23.000.000,00 (vin te e três mi lhões de re a is) re fe-
ren tes à uti li za ção da Re ser va de Con tin gên cia a fim
de que a exe cu ção or ça men tá ria cum pra a meta de
re sul ta do pri má rio fi xa da no art. 15 da Lei de Di re tri-
zes Orça men tá ri as para 2003.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 19:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 2003
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003)
Encon tra-se so bres tan do a pa u ta, nos ter mos do §

6º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei de
Con ver são nº 5, de 2003, que au to ri za o Po der Exe -
cu ti vo a ins ti tu ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia
de Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil  – APEX-Bra -
sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei nº 8.029, de 12 de abril 
de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as, pro ve ni en te da
Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003, ten do

Pa re cer pro fe ri do no Ple ná rio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, em subs ti tu i ção à Co mis são Mis ta, Re la-
tor: De pu ta do José Mú cio Mon te i ro (PSDB-PE), pre li-
mi nar men te pelo aten di men to dos pres su pos tos
cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur gên cia, pela ade-
qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria; e, quan to ao mé ri-
to, fa vo rá vel à Me di da Pro vi só ria e às emen das, nos
ter mos de Pro je to de Lei de Con ver são que ofe re ce.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a Pre -
si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:
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 – a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre -
si dên cia no dia 19 de fe ve re i ro e não se ins ta lou;

 – du ran te o pra zo de seis dias, após a pu bli ca-
ção da me di da pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da União,
fo ram apre sen ta das duas emen das pe ran te a Co mis-
são Mis ta;

 – a me di da pro vi só ria foi re me ti da à Câ ma ra
dos De pu ta dos no dia 5 de mar ço, ten do sido apre ci a-
da na que la Casa no úl ti mo dia 9;

 – o pra zo de qua ren ta e cin co dias para a tra mi-
ta ção da ma té ria no Con gres so Na ci o nal es go tou-se
no úl ti mo dia 2 e o pra zo de ses sen ta dias de vi gên cia
es go tar-se-á no pró xi mo dia 17;

 – a me di da pro vi só ria foi re ce bi da for mal men te
pelo Se na do Fe de ral no dia 15.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria.

Antes de ini ci ar a dis cus são, o Ple ná rio de ve rá,
em apre ci a ção pre li mi nar, de ci dir pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria, nos ter mos do art. 8º da Re so-
lu ção nº 1, de 2002-CN.

Em vo ta ção o pa re cer do Re la tor: De pu ta do
José Mú cio Mon te i ro (PSDB – PE), pelo aten di men to
dos pres su pos tos cons ti tu ci o na is de re le vân cia e ur -
gên cia, e pela ade qua ção fi nan ce i ra e or ça men tá ria
da Me di da Pro vi só ria.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Pas sa-se à apre ci a ção do mé ri to.

Dis cus são, em con jun to, da me di da pro vi só ria,
do pro je to de lei de con ver são e das emen das, em tur-
no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são, que
tem pre fe rên cia re gi men tal.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.

Apro va do o pro je to de lei de con ver são, fi cam
pre ju di ca das a me di da pro vi só ria e as emen das a ela
ofe re ci das.

A ma té ria vai à san ção.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 5, DE 200
(Pro ve ni en te da Me di da Pro vi só ria nº 106, de 2003)

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo a ins ti tu-
ir o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de 
Pro mo ção de Expor ta ções do Bra sil –
APEX-Bra sil, al te ra os arts. 8º e 11 da Lei
nº 6.029, de 12 de abril de 1990, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º É o Po der Exe cu ti vo au to ri za do a ins ti tu ir
o Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo ção de
Expor ta ções do Bra sil – APEX-Bra sil, na for ma de
pes soa ju rí di ca de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos,
de in te res se co le ti vo e de uti li da de pú bli ca, com o ob -
je ti vo de pro mo ver a exe cu ção de po lí ti cas de pro mo-
ção de ex por ta ções, em co o pe ra ção com o Po der Pú -
bli co, es pe ci al men te as que fa vo re çam as em pre sas
de pe que no por te e a ge ra ção de em pre gos.

Art. 2º Com pe te à APEX-Bra sil a pro mo ção co -
mer ci al de ex por ta ções, em con for mi da de com as po -
lí ti cas na ci o na is de de sen vol vi men to, par ti cu lar men te
as re la ti vas às áre as in dus tri al, co mer ci al, de ser vi ços
tec no ló gi ca.

Art. 3º São ór gãos de di re ção da APEX-Bra sil:

I – o Con se lho De li be ra ti vo, com pos to por nove
mem bros;

II – o Con se lho Fis cal, com pos to por três mem -
bros; e

III – a Di re to ria Exe cu ti va, com pos ta por um Pre -
si den te e dois Di re to res.

Art. 4º O Con se lho De li be ra ti vo será com pos to
por cin co re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e qua tro
de en ti da des pri va das, e res pec ti vos su plen tes, es co-
lhi dos na for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com
man da to de dois anos, po den do ser re con du zi dos
uma úni ca vez por igual pe río do.

Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho De li be ra ti vo se rão de fi ni das
em re gu la men to.

Art. 5º O Con se lho Fis cal será com pos to por
dois re pre sen tan tes do Po der Exe cu ti vo e um da so ci-
e da de ci vil, e res pec ti vos su plen tes, es co lhi dos na
for ma es ta be le ci da em re gu la men to, com man da to
de dois anos, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.
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Pa rá gra fo úni co. As hi pó te ses de des ti tu i ção dos 
mem bros do Con se lho Fis cal se rão de fi ni das em re -
gu la men to.

Art. 6º O Pre si den te da Di re to ria Exe cu ti va será
in di ca do pelo Pre si den te da Re pú bli ca, para exer cer o 
car go por um pe río do de qua tro anos, de mis sí vel ad
nu tum, po den do ser re con du zi do uma úni ca vez por
igual pe río do.

Art. 7º Os Di re to res se rão no me a dos pelo Pre si-
den te da APEX-Bra sil, por in di ca ção do Con se lho De -
li be ra ti vo, para um pe río do de qua tro anos, de mis sí-
ve is ad nu tum, po den do ser re con du zi dos uma úni ca
vez por igual pe río do.

Art. 8º As com pe tên ci as e atri bu i ções do Con se-
lho De li be ra ti vo, do Con se lho Fis cal e dos mem bros
da Di re to ria Exe cu ti va se rão es ta be le ci das em re gu-
la men to.

Art. 9º Com pe ti rá ao Po der Exe cu ti vo su per vi si-
o nar a ges tão da APEX-Bra sil, ob ser va das as se guin-
tes nor mas:

I – o Po der Exe cu ti vo de fi ni rá os ter mos do con -
tra to de ges tão, que es ti pu la rá as me tas e ob je ti vos,
os pra zos e res pon sa bi li da des para sua exe cu ção e
es pe ci fi ca rá os cri té ri os para ava li a ção da apli ca ção
dos re cur sos re pas sa dos à APEX-Bra sil;

II – o or ça men to-pro gra ma da APEX-Bra sil para
a exe cu ção das ati vi da des pre vis tas no con tra to de
ges tão será sub me ti do anu al men te à apro va ção do
Po der Exe cu ti vo;

III – para a exe cu ção de suas fi na li da des, a
APEX-Bra sil po de rá ce le brar con tra tos de pres ta ção
de ser vi ços com qua is quer pes so as fí si cas ou ju rí di-
cas, sem pre que con si de re ser essa a so lu ção mais
eco nô mi ca para atin gir os ob je ti vos pre vis tos no con -
tra to de ges tão, ob ser va dos os prin cí pi os da im pes so-
a li da de, mo ra li da de e pu bli ci da de;

IV – o con tra to de ges tão as se gu ra rá ain da à Di -
re to ria Exe cu ti va da APEX-Bra sil a au to no mia para a
con tra ta ção e a ad mi nis tra ção de pes so al, sob re gi-
me da Con so li da ção das Leis do Tra ba lho;

V – o pro ces so de se le ção para ad mis são de
pes so al efe ti vo da APEX-Bra sil de ve rá ser pre ce di do
de edi tal pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União, e ob -
ser va rá os prin cí pi os da im pes so a li da de, mo ra li da de
e pu bli ci da de;

VI – o con tra to de ges tão es ti pu la rá li mi tes e cri -
té ri os para a des pe sa com re mu ne ra ção e van ta gens
de qual quer na tu re za a se rem per ce bi das pe los em -

pre ga dos da APEX-BRASIL, e con fe ri rá à Di re to ria
Exe cu ti va po de res para fi xar ní ve is de re mu ne ra ção
para o pes so al da en ti da de, em pa drões com pa tí ve is
com os res pec ti vos mer ca dos de tra ba lho, se gun do o
grau de qua li fi ca ção exi gi do e os se to res de es pe ci a li-
za ção pro fis si o nal; e

VII – o con tra to de ges tão po de rá ser mo di fi ca-
do, de co mum acor do, no cur so de sua exe cu ção,
para in cor po rar ajus ta men tos acon se lha dos pela su -
per vi são ou pela fis ca li za ção.

Art. 10. A re mu ne ra ção dos mem bros da Di re to-
ria Exe cu ti va da APEX-Bra sil será fi xa da pelo Con se-
lho De li be ra ti vo em va lo res com pa tí ve is com os ní ve is
pre va le cen tes no mer ca do de tra ba lho para pro fis si o-
na is de gra us equi va len tes de for ma ção pro fis si o nal e 
de es pe ci a li za ção.

Art. 11. O Con se lho De li be ra ti vo apro va rá o
Esta tu to da APEX-Bra sil, no pra zo de ses sen ta dias
após sua ins ta la ção, ob ser va do o dis pos to nes ta lei.

Art. 12. Os arts. 8º e 11, da Lei nº 8.029, de 12 do
abril de 1990, pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 8º ...................................................
§ 3º Para aten der à exe cu ção das po lí-

ti cas de pro mo ção de ex por ta ções e de
apo io às mi cro e às pe que nas em pre sas, é
ins ti tu í do adi ci o nal às alí quo tas das con tri-
bu i ções so ci a is re la ti vas às en ti da des de
que tra ta o art. 1º do De cre to-Lei nº 2.318,
de 30 de de zem bro de 1986, de:

..............................................................
§ 4º O adi ci o nal de con tri bu i ção a que se 

re fe re o § 3º será ar re ca da do e re pas sa do
men sal men te pelo ór gão ou en ti da de da Admi -
nis tra ção Pú bli ca Fe de ral ao CEBRAE e ao
Ser vi ço So ci al Au tô no mo Agên cia de Pro mo-
ção de Expor ta ções APEX -Bra sil, na pro por-
ção de oi ten ta e sete in te i ros e cin co dé ci mos
por cen to ao CEBRAE e de doze in te i ros e cin -
co dé ci mos por cen to à APEX- Bra sil.” (NR)

“Art. 11. Ca be rá ao Con se lho De li be ra-
ti vo do CEBRAE a ges tão dos re cur sos que
lhe fo rem des ti na dos con for me o dis pos to
no § 4º do art. 8º, ex ce to os des ti na dos à
APEX-Bra sil.

.....................................................“(NR)

Art. 13. Além dos re cur sos ori un dos das con tri-
bu i ções so ci a is a que se re fe re o § 4º do art. 8º da Lei
nº 8.029, de 12 de abril de 1990, cons ti tu em re ce i tas
da APEX- Bra sil os re cur sos que lhe fo rem trans fe ri dos
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em de cor rên cia de da ta ções con sig na das no Orça-
men to-Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi -
ci o na is, trans fe rên ci as ou re pas ses, e mais:

I – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os, acor -
dos e con tra tos ce le bra dos com en ti da des, or ga nis-
mos e em pre sas;

II – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

III – os de cor ren tes de de ci são ju di ci al; e

IV – os va lo res apu ra dos com a ven da ou alu -
guel cio bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de.

Art. 14. A APEX-Bra sil po de rá ce le brar con vê ni-
os e con tra tos para de sen vol ver e cus te ar pro je tos e
pro gra mas com pa tí ve is caiu seus ob je ti vos so ci a is.

Pa rá gra fo úni co. O Po der Exe cu ti vo po de rá, me -
di an te con vê nio, pres tar apo io téc ni co aos pro je tos e
pro gra mas de sen vol vi dos pela APEX-Bra sil.

Art. 15. A APEX-Bxa sil apre sen ta rá anu al men te
ao Po der Exe cu ti vo, até 31 de ja ne i ro, re la tó rio cir-
cuns tan ci a do so bre a exe cu ção do con tra to de ges tão
no exer cí cio an te ri or, com a pres ta ção de con tas dos
re cur sos pú bli cos nele apli ca dos, a ava li a ção ge ral do 
con tra to de ges tão e as aná li ses ge ren ci a is ca bí ve is.

Art. 16. Até o dia 31 de mar ço de cada exer cí cio,
o Po der Exe cu ti vo apre ci a rá o re la tó rio de ges tão  e
emi ti rá pa re cer so bre o cum pri men to do – con tra to da
ges tão pela APEX-Bra sil.

Art. 17. O Tri bu nal de Con tas da União fis ca li za-
rá a exe cu ção do con tra to de ges tão e de ter mi na rá, a
qual quer tem po, a ado ção das me di das que jul gar ne -
ces sá ri as para cor ri gir even tu a is fa lhas ou: ir re gu la ri-
da des que iden ti fi car, in clu in do, se for o caso, a re co-
men da ção do afas ta men to do di ri gen te ou da res ci-
são do con tra to, ao Po der Exe cu ti vo.

Art. 18. A APEX-Bra sil re me te rá ao Tri bu nal de
Con tas da União, até 31 de mar ço do ano se guin te ao
tér mi no do exer cí cio fi nan ce i ro, as con tas da ges tão
anu al apro va das pelo Con se lho De li be ra ti vo.

Art. 19. A par tir da data de sua ins ti tu i ção, fi cam
trans fe ri dos para a APEX-Bra sil os em pre ga dos, me -
di an te su ces são tra ba lhis ta, e os bens mó ve is e imó -
ve is alo ca dos ou des ti na dos às ati vi da des da uni da de
ad mi nis tra ti va do Ser vi ço Bra si le i ro de Apo io às Mi cro
e Pe que nas Empre sas – SEBRAE de no mi na da
Agên cia de Pro mo ção de Expor ta ções – APEX.

Art. 20. O SEBRAE de ve rá, no pra zo má xi mo de
vin te dias, a con tar do ini cio das ati vi da des da
APEX-Bra sil, re ma ne jar, trans por ou a ela trans fe rir,

as do ta ções or ça men tá ri as apro va das no seu or ça-
men to do exer cí cio de 2003 em fa vor da sua Agên cia
de Pro mo ção de Expor ta ções – APEX, man ti da a
mes ma clas si fi ca ção fun ci o nal-pro gra má ti ca, ex pres-
sa por ca te go ria de pro gra ma ção m seu me nor ní vel,
in clu si ve os tí tu los, des cri to res, me tas e ob je ti vos, as -
sim como o res pec ti vo de ta lha men to por es fe ra or ça-
men tá ria, gru pos de des pe sa, fon tes de re cur sos,
mo da li da des de apli ca ção e iden ti fi ca do res de uso.

Art. 21. A APEX-Bra sil fará pu bli car no Diá rio
Ofi ci al da União, no pra zo de ses sen ta dias a par tir
da sua cri a ção, o ma nu al de li ci ta ções que dis ci pli na-
rá os pro ce di men tos que de ve rá ado tar.

Art. 22. No caso de ex tin ção da APEX-Bra sil, os
le ga dos, do a ções he ran ças que lhe fo rem des ti na-
dos, bem como os de ma is bens que ve nha a ad qui rir
ou pro du zir se rão in cor po ra dos ao pa tri mô nio da
União.

Art. 23. Fi cam con va li da dos, para to dos os fins
de di re i to, os atos de re es tru tu ra ção da Agên cia de
Pro mo ção de Expor ta ções – APEX, ob je to do De cre-
to nº 2.398, de 21 de no vem bro de 1997, pra ti ca dos
até a data de vi gên cia des ta Lei, es pe ci al men te os re -
fe ren tes à cons ti tu i ção, pelo Ser vi ço Bra si le i ro de
Apo io as Mi cro e Pe que nas Empre sas —SEBBAE,
em de cor rên cia de de ci são de seu Con se lho De li be-
ra ti vo Na ci o nal, da Agên cia de Pro mo ção de Expor ta-
ção S/A, sob a for ma de sua sub si diá ria in te gral, com
base no art. 251 da Lei nº 6.404, de 15 de de zem bro d. 
1976, e al te ra ções pos te ri o res. “(NR)

Art. 24. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta da
a pa u ta das me di das pro vi só ri as, va mos sub me ter ao
Ple ná rio os pro je tos de lei com pra zo cons ti tu ci o nal já
ven ci do.

Item 20:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do

 § 1º do art. 64 da Cons ti tu i ção)
(Inclu í do em Ordem do Dia, nos ter mos
do art. 353, pa rá gra fo úni co, do RISF)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 1, de 2003 (nº 7.262/2002, na Casa de ori -
gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá
ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e
Ci da da nia, de pen den do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je-
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to e con trá rio à Emen da nº 1, Re la tor: Se na dor João
Alber to Sou za, vo tos con trá ri os dos Se na do res De-
mós te nes Tor res, Jef fer son Pe res e em se pa ra do do
Se na dor José Jor ge.

De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos So ci a is. Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra.

Pa re cer da Co mis são de Edu ca ção, de pen den-
do de le i tu ra, fa vo rá vel ao pro je to e con trá rio à Emen -
da nº 1, Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, voto con -
trá rio do Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

So bre a mesa, pa re ce res da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
João Alber to Sou za, e da Co mis são de Edu ca ção,
Re la tor: Se na dor Ger son Ca ma ta, que se rão li dos
pelo Se nhor Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 217,DE 2003

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia (CCJ), so bre o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003 (PL nº 7.262,
de 2002, na ori gem), que Dis põe so bre o
Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor João Alber to Sou za

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob aná li se des ta Co mis são, em
ca rá ter de ur gên cia, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1,
de 2003 (PL nº 7.262, de 2002, na Casa de ori gem),
de au to ria do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que
es ta be le ce re gras para a pro te ção dos di re i tos do tor -
ce dor.

A Câ ma ra dos De pu ta dos en ca mi nhou ao Se-
na do Fe de ral o Subs ti tu ti vo da pro po si ção le gis la ti va
sob co men to, apro va do na que la Casa, em con for mi-
da de com o art. 65 do tex to cons ti tu ci o nal e do art.
134 do Re gi men to Co mum.

A ma té ria está sen do ob je to de apre ci a ção si -
mul tâ nea nes ta Co mis são e nas Co mis sões de
Assun tos So ci a is e de Edu ca ção, com fun da men to no 
art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 375 do
Re gi men to Inter no des ta Casa. O pra zo de tra mi ta ção
é de 45 dias.

O pro je to de lei em apre ço con tém 45 ar ti gos.
Os arts. 2º e 4º de fi nem os con ce i tos de tor ce dor

e es tá dio.

De acor do com o art. 3º, equi pa ra-se a for ne ce-
dor, para to dos os efe i tos le ga is, a en ti da de res pon sá-
vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção e a en ti da de de
prá ti ca des por ti va man dan te de jogo, fi can do su je i tas
às re gras da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990
(Có di go de De fe sa do Con su mi dor).

Nos ter mos dos arts. 5º a 8º, a pu bli ci da de e a
trans pa rên cia na or ga ni za ção das com pe ti ções são
ga ran ti das ao tor ce dor. O art. 6º ins ti tui a fi gu ra do Ou -
vi dor da Com pe ti ção.

Os arts. 9º a 12 cu i dam do re gu la men to da com -
pe ti ção. O art. 9º, ca put, es ta be le ce como di re i to do
tor ce dor a di vul ga ção do re gu la men to, das ta be las e
do nome do Ou vi dor, de sig na do até 60 dias an tes do
ini cio da com pe ti ção. A en tre ga da sú mu la e dos re la-
tó ri os da par ti da pelo ár bi tro e por seus au xi li a res ao
re pre sen tan te da en ti da de en car re ga da da or ga ni za-
ção da com pe ti ção, em até qua tro ho ras con ta das do
fim da par ti da, de acor do com o pro pos to no ca put do
art. 11. Ade ma is, o art. 12 as se gu ra a pu bli ci da de da
sú mu la e dos re la tó ri os da par ti da até às 14 ho ras do
pri me i ro dia útil se guin te ao da re a li za ção da par ti da.

Os arts. 13 a 19 tra tam da se gu ran ça do tor ce-
dor par ti ci pan te do even to es por ti vo. O ca put do art.
13 ga ran te ao tor ce dor a se gu ran ça an tes, du ran te e
após a re a li za ção das par ti das no es tá dio. O art. 14,
ca put, pro põe que a en ti da de de prá ti ca des por ti va
man dan te de jogo e seus di ri gen tes são res pon sá ve is
pela se gu ran ça do tor ce dor em even to es por ti vo, sem 
pre ju í zo das nor mas dos arts. 12 a 14 do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor. O con tra to de se gu ro de aci -
den tes pes so a is, em be ne fi cio do tor ce dor por ta dor
de in gres so, com ini cio de va li da de a par tir do mo-
men to de sua en tra da no es tá dio, é obri ga ção da en ti-
da de in cum bi da da or ga ni za ção da com pe ti ção, se-
gun do o dis pos to no in ci so II do art. 16.A im ple men ta-
ção de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran ça, trans -
por te e con tin gên ci as está pre vis ta no cap ta do art.
17.

As dis po si ções so bre in gres sos, trans por te, ali -
men ta ção e hi gi e ne es tão tra ta das nos arts. 20 a 29. É 
as se gu ra da ao tor ce dor a re a li za ção de com pe ti ções
den tro das con di ções mí ni mas de hi gi e ne, em lu gar
se gu ro e com ori en ta ção in ter na e ex ter na nos es tá di-
os. O in ci so II do art. 22 pre ce i tua que “ocu par o lo cal
cor res pon den te ao nú me ro cons tan te do in gres so” é
di re i to do tor ce dor.

Os arts. 30 a 36 dis põem so bre as re la ções com
a ar bi tra gem es por ti va, com a en ti da de de prá ti ca
des por ti va e com a jus ti ça des por ti va:
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O art. 37 fixa as pe na li da des pas sí ve is de apli -
ca ção à en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to, à liga 
ou à en ti da de de prá ti ca des por ti va que, por ven tu ra,
des res pe i tar ou de al gu ma for ma con cor rer para o
des cum pri men to de al gum dis po si ti vo do pro je to de
lei em apre ci a ção. Está pre vis ta a des ti tu i ção de seus
di ri gen tes e a sus pen são de les por seis me ses, além
do im pe di men to de usu fru ir be ne fí ci os fis ca is no âm -
bi to da União, e da sus pen são por seis me ses dos re -
pas ses de re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra-
ção di re ta e in di re ta.

Cabe ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e ao Mi nis té-
rio Pú bli co dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, con for-
me a ju ris di ção, fis ca li zar a or ga ni za ção des por ti va
do País, “con si de ra da de ele va do in te res se so ci al”, e
“que in te gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro”, nos ter -
mos do art. 38.

O ca put do art. 39 pro í be “o tor ce dor que pro -
mo ver tu mul to, pra ti car ou in ci tar a vi o lên cia, ou in va-
dir lo cal res tri to aos com pe ti do res” de com pa re cer ás
pro xi mi da des, como tam bém a qual quer lu gar de re a-
li za ção de even to es por ti vo, pelo pra zo de três me ses
a um ano, con for me a gra vi da de da con du ta, sem pre -
ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is.

Se gun do o art. 40, a de fe sa em ju í zo dos in te-
res ses e di re i tos dos tor ce do res será re gu la da pe las
dis po si ções da nor ma con su me ris ta per ti nen tes à de -
fe sa dos con su mi do res em ju í zo. O art. 41, ca put,
reza que a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os pro mo ve rão a de fe sa do tor ce dor.

Os ar ti gos sub se qüen tes, 42 a 45, pre vê em as
dis po si ções fi na is e tran si tó ri as.

Foi apre sen ta da a Emen da nº 1, de ini ci a ti va do
Se na dor João Ri be i ro, que pro põe a su pres são do art. 
32, e seus §§ 1º e 2º, da pro po si ção sob exa me, e a
re nu me ra ção dos ar ti gos re ma nes cen tes, com o ob -
je ti vo de im pe dir a se le ção dos ár bi tros da com pe ti-
ção por sor te io, para fi xar, por tan to, o cri té rio téc ni co
des por ti vo como base para a es co lha.

II – Aná li se

Cabe a esta Co mis são de ci dir so bre a cons ti tu-
ci o na li da de, ju ri di ci da de e re gi men ta li da de da pro-
pos ta em ques tão, de ven do ela, ain da, emi tir pa re cer
quan to ao mé ri to, nos ter mos do art. 101, in ci sos I e II, 
d, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

Tra ta-se de ma té ria de com pe tên cia con cor ren-
te da União, dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral (CF, art. 
24, IX), ca ben do à União, con for me o § 1º do ci ta do
ar ti go, es ta be le cer nor mas ge ra is. A aná li se do tema

é atri bu i ção do Con gres so Na ci o nal, com fun da men to
no art. 48 da Cons ti tu i ção Fe de ral. A ini ci a ti va do Pre -
si den te da Re pú bli ca é le gí ti ma, con for me pre ce i tua o 
art. 61. A pro po si ção está, tam bém, de acor do com as 
nor mas re gi men ta is.

O pro je to vai ao en con tro das dis po si ções cons -
ti tu ci o na is re la ti vas ao des por to (CF, art. 217) e, em
es pe ci al, o seu in ci so IV que pre vê “a pro te ção e o in -
cen ti vo às ma ni fes ta ções des por ti vas de cri a ção na -
ci o nal” como um dos prin cí pi os cons ti tu ci o na is do
des por to.

Ape sar de o art. 42, § 3º, da Lei nº 9.615, de 24 de
fe ve re i ro de 1998, que ins ti tui nor mas ge ra is so bre des -
por to e dá ou tras pro vi dên ci as (Lei Pelé) ha ver equi pa-
ra do o es pec ta dor pa gan te de es pe tá cu lo ou even to
des por ti vo à fi gu ra do con su mi dor, essa dis po si ção não
foi su fi ci en te para a pro te ção efi caz do tor ce dor.

Assim sen do, des ta que-se a re le vân cia do art.
3º da pro po si ção, que pro põe a equi pa ra ção a for ne-
ce dor, para to dos os efe i tos le ga is, da en ti da de res -
pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como 
da en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man -
do de jogo, à fi gu ra do for ne ce dor, su je i tan do-as às
dis po si ções do Có di go de De fe sa do Con su mi dor.
Des se modo, com o ad ven to do re fe ri do art. 3º, fi cam
di ri mi das qua is quer dú vi das no to can te à apli ca ção
da nor ma con su me ris ta aos tor ce do res pa gan tes de
even to des por ti vo.

Em re la ção ao mé ri to, é in dis cu tí vel a per ti nên-
cia da de fe sa dos di re i tos do tor ce dor ora con cre ti za-
da no Esta tu to em re fe rên cia, dada a im por tân cia do
des por to como pa tri mô nio cul tu ral do País. Ou tros ga -
nhos subs tan ci a is con fe ri dos pelo pro je to, se con ver-
ti do em lei, se rão a ins ti tu i ção do Ou vi dor da Com pe ti-
ção, a cri a ção do re gu la men to da com pe ti ção, além
da trans pa rên cia na or ga ni za ção e do tra ta men to ju rí-
di co dos mais va ri a dos as pec tos de or ga ni za ção de
even tos es por ti vos.

Com res pe i to à Emen da nº 1, note-se que o cor-
po de ár bi tros é com pos to por ju í zes qua li fi ca dos, o
que dis pen sa o cri té rio téc ni co des por ti vo. Por ou tro
lado, o sor te io re ve la-se mais de mo crá ti co, além de
evi tar even tu a is ma ni pu la ções.

III – Voto

Di an te de to dos os ar gu men tos ex pen di dos, opi -
na mos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi-
men ta li da de e, no mé ri to, pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003, e pela re je i ção da
Emen da nº 1.

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2003.
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VOTO VENCIDO, EM SEPARADO
 DO SENADOR JOSÉ JORGE

Pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ), so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003,
que dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

Após a apro va ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
pro pos ta em ques tão, de au to ria do Se nhor Pre si den-
te da Re pú bli ca, tra mi ta nes ta Casa, em ca rá ter de ur -
gên cia, nos ter mos do art. 64, § lº, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e do art. 375 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral.

A pro po si ção tra ta da de fe sa dos di re i tos do
tor ce dor. Esse pro je to de lei equi pa ra a for ne ce dor,
para to dos os efe i tos le ga is, a en ti da de res pon sá vel
pela or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como a en ti-
da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de
jogo, sub me ten do-as às dis po si ções da Lei nº 8.078, 
de 11 de se tem bro de 1990 – Có di go de De fe sa do
Con su mi dor – CDC.

A Emen da nº 1, ofe re ci da pelo Se na dor João Ri -
be i ro, pro põe a su pres são do art. 32 e seus §§ lº e 2º.
De acor do com a emen da, a se le ção de ár bi tros da
com pe ti ção será re a li za da me di an te cri té rio téc ni co
des por ti vo e não por sor te io.

No âm bi to des ta Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, o pro je to de lei foi dis tri bu í do ao
ilus tre Se na dor João Alber to Sou za, que apre sen tou
pa re cer pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi-
men ta li da de e, no mé ri to, pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003, e pela re je i ção da
Emen da nº 1.

II – Aná li se

Em ra zão de vá ri as dis po si ções pro pos tas mos -
tra rem-se ina de qua das para o tra ta men to da ma té ria,
dis cor da mos do pa re cer do re la tor.

Assim sen do, en ten de mos ne ces sá rio o ofe re ci-
men to de subs ti tu ti vo ao fi nal des se voto.

Alguns dis po si ti vos da pro po si ção re sul ta ram
de de ta lha men to ex ces si vo do as sun to, que de ve ri am
ser ob je to da re gu la men ta ção do Esta tu to, se con ver-
ti da a pro po si ção em lei. É mis ter a ex clu são de di ver-
sos dis po si ti vos.

Ade ma is, res sal te-se que os es tu dos para a ela -
bo ra ção do pro je to de lei em des ta que ti ve ram sua
ori gem na de fe sa dos di re i tos do tor ce dor de fu te bol.
Mais adi an te, o âm bi to da pro pos ta foi es ten di do às

de ma is mo da li da des des por ti vas. Des se modo, al-
guns dis po si ti vos so men te te ri am apli ca ção efe ti va
nos cam pe o na tos de fu te bol, sob pena de com pro me-
ter a re a li za ção de even tos de ou tras mo da li da des
des por ti vas.

Por ou tro lado, cabe no tar que a con tra ta ção do
se gu ro de aci den tes pes so a is one ra ria so bre ma ne i ra
as com pe ti ções. Além do men ci o na do se gu ro, ou tros
di re i tos se ri am de di fí cil im ple men ta ção.

É de evi den ci ar o art. 30, o qual es ta be le ce,
como di re i to do tor ce dor, que a ar bi tra gem das com -
pe ti ções des por ti vas seja in de pen den te, im par ci al e
isen ta de pres sões. Obser ve-se que essa dis po si ção
é des ne ces sá ria, por quan to é im pos sí vel con ce ber
que a ar bi tra gem seja de ou tra for ma.

Por úl ti mo, sa li en te-se que a se le ção de ár bi tros
me di an te sor te io, con for me pre vis to no art. 32, não
se ria apro pri a da para ou tras mo da li da des dis tin tas do 
fu te bol. Por tan to, a Emen da nº 1, que con sis te na su -
pres são des se dis po si ti vo, re ve la-se per ti nen te so-
bre tu do para as mo da li da des des por ti vas que não se -
jam o fu te bol. Por tan to, a emen da foi aca ta da. No
subs ti tu ti vo, foi su pri mi do o ci ta do art. 32.

III – Voto

Di an te do ex pos to e com fun da men to no art.
132, § 6º, I, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral,
vo ta mos pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de, re gi-
men ta li da de e, no mé ri to, pela apro va ção do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003, e da Emen da nº 1,
nos ter mos do se guin te

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 1 (SUBSTITUTIVO), DE 2003

Dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Este Esta tu to es ta be le ce nor mas de pro -
te ção e de fe sa do tor ce dor.

Art. 2º Tor ce dor é toda pes soa que acom pa nhe
a prá ti ca de de ter mi na da mo da li da de es por ti va.

Art. 3º Para to dos os efe i tos le ga is, equi pa-
ram-se a for ne ce dor, nos ter mos da Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, a en ti da de res pon sá vel pela 
or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como a en ti da de de
prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de jogo.
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CAPÍTULO II
Da Trans pa rên cia na Orga ni za ção

Art. 4º São as se gu ra das ao tor ce dor a pu bli ci da-
de e trans pa rên cia na or ga ni za ção das com pe ti ções
ad mi nis tra das pe las en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to, bem como pe las li gas de que tra ta o art. 20
da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra ta o ca put
fa rão pu bli car na in ter net, em sí tio de di ca do ex clu si va-
men te à com pe ti ção, bem como afi xar os ten si va men te
em lo cal vi sí vel, em ca rac te res fa cil men te le gí ve is, do
lado ex ter no de to das as en tra das do lo cal onde se re a li-
za o even to es por ti vo a ín te gra do re gu la men to e as ta-
be las da com pe ti ção.

Art. 5º A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção
da com pe ti ção, pre vi a men te ao seu ini cio, de sig na rá
o Ou vi dor da Com pe ti ção, for ne cen do-lhe os me i os
de co mu ni ca ção ne ces sá ri os ao am plo aces so dos
tor ce do res.

Pa rá gra fo úni co. São de ve res do Ou vi dor da
Com pe ti ção re co lher as su ges tões, pro pos tas e re-
cla ma ções que re ce ber dos tor ce do res, exa mi ná-las
e pro por à res pec ti va en ti da de me di das ne ces sá ri as
ao aper fe i ço a men to da com pe ti ção e ao be ne fí cio do
tor ce dor.

Art. 6º É di re i to do tor ce dor a di vul ga ção, du ran-
te a re a li za ção da par ti da, da ren da ob ti da pelo pa ga-
men to de in gres sos e do nú me ro de es pec ta do res pa -
gan tes e não-pa gan tes, por in ter mé dio dos ser vi ços
de som e ima gem ins ta la dos no es tá dio em que se re -
a li za a par ti da, pela en ti da de res pon sá vel pela or ga-
ni za ção da com pe ti ção.

Art. 7º As com pe ti ções de atle tas pro fis si o na is
de que par ti ci pem en ti da des in te gran tes da or ga ni za-
ção des por ti va do País de ve rão ser pro mo vi das de
acor do com ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is que:

I – ga ran ta às en ti da des de prá ti ca des por ti va
par ti ci pa ção em com pe ti ções du ran te pelo me nos
dez me ses do ano;

II – ado te, em pelo me nos uma com pe ti ção de
âm bi to na ci o nal, sis te ma de dis pu ta em que as equi -
pes par ti ci pan tes co nhe çam, pre vi a men te ao seu iní -
cio, a quan ti da de de par ti das que dis pu ta rão, bem
como seus ad ver sá ri os.

CAPÍTULO III
Do Re gu la men to da Com pe ti ção

Art. 8º É di re i to do tor ce dor que o re gu la men to e
as ta be las da com pe ti ção se jam di vul ga dos até ses -
sen ta dias an tes de seu iní cio, na for ma do pa rá gra fo
úni co do art. 4º

Art. 9º É di re i to do tor ce dor que a par ti ci pa ção
das en ti da des de prá ti ca des por ti va em com pe ti ções
or ga ni za das pe las en ti da des de que tra ta o art. 4º
seja ex clu si va men te em vir tu de de cri té rio téc ni co
pre vi a men te de fi ni do.

§ 1º Para os fins do dis pos to nes te ar ti go, con si-
de ra-se cri té rio téc ni co a ha bi li ta ção de en ti da de de
prá ti ca des por ti va em ra zão de co lo ca ção ob ti da em
com pe ti ção an te ri or.

§ 2º Fica ve da da a ado ção de qual quer ou tro cri -
té rio, es pe ci al men te o con vi te, ob ser va do o dis pos to
no art. 89 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 3º Em cam pe o na tos ou tor ne i os re gu la res
com mais de uma di vi são, será ob ser va do o prin cí pio
do aces so e do des cen so.

CAPÍTULO IV
Da Se gu ran ça do Tor ce dor

Par ti ci pe do Even to Espor ti vo

Art. 10. O tor ce dor tem di re i to a se gu ran ça nos
lo ca is onde são re a li za dos os even tos es por ti vos an -
tes, du ran te e após a re a li za ção das par ti das.

Art. 11. Sem pre ju í zo do dis pos to nos arts. 12 a
14 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, a res -
pon sa bi li da de pela se gu ran ça tor ce dor em even to es -
por ti vo é da en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra
do man do de jogo e de seus di ri gen tes, que de ve rão:

I – so li ci tar ao Po der Pú bli co com pe ten te a pre -
sen ça de agen tes pú bli cos de se gu ran ça, de vi da men-
te iden ti fi ca dos, res pon sá ve is pela se gu ran ça dos tor -
ce do res den tro e fora dos es tá di os e de ma is lo ca is de
re a li za ção de even tos es por ti vos;

II – in for mar ime di a ta men te após a de ci são
acer ca da re a li za ção da par ti da, den tre ou tros, aos
ór gãos pú bli cos de se gu ran ça, trans por te e hi gi e ne,
os da dos ne ces sá ri os à se gu ran ça da par ti da, es pe-
ci al men te:

a) o lo cal;
b) o ho rá rio de aber tu ra do es tá dio;
c) a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio; e
d) a ex pec ta ti va de pú bli co;
III – co lo car à dis po si ção do tor ce dor ori en ta do-

res e ser vi ço de aten di men to para que aque le en ca-
mi nhe suas re cla ma ções no mo men to da par ti da, em
lo cal:

a) am pla men te di vul ga do e de fá cil aces so; e
b) si tu a do no es tá dio.
§ 1º É de ver da en ti da de de prá ti ca des por ti va

de ten to ra do man do de jogo so lu ci o nar ime di a ta men-
te, sem pre que pos sí vel, as re cla ma ções di ri gi das ao
ser vi ço de aten di men to re fe ri do no in ci so III, bem
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como re por tá-las ao Ou vi dor da Com pe ti ção e, nos
ca sos re la ci o na dos à vi o la ção dos di re i tos e in te res-
ses de con su mi do res, aos ór gãos de de fe sa e pro te-
ção do con su mi dor.

§ 2º Per de rá o man do de cam po por, no mí ni mo,
dois me ses, sem pre ju í zo das san ções ca bí ve is, a en ti-
da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de jogo
que não ob ser var o dis pos to no ca put des te ar ti go.

Art. 12. É de ver da en ti da de res pon sá vel pela or-
ga ni za ção da com pe ti ção:

I – con fir mar, com até qua ren ta e oito ho ras de
an te ce dên cia, o ho rá rio e o lo cal da re a li za ção das
par ti das em que a de fi ni ção das equi pes de pen da de
re sul ta do an te ri or;

II – dis po ni bi li zar um mé di co e dois en fer me i-
ros-pa drão para cada dez mil tor ce do res pre sen tes à
par ti da;

III – dis po ni bi li zar uma am bu lân cia para cada
dez mil tor ce do res pre sen tes à par ti da; e

IV – co mu ni car pre vi a men te à au to ri da de de sa -
ú de a re a li za ção do even to.

Art. 13. É di re i to do tor ce dor a im ple men ta ção
de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran ça, trans por te
e con tin gên ci as que pos sam ocor rer du ran te a re a li-
za ção de even tos es por ti vos.

Pa rá gra fo úni co. Os pla nos de ação de que tra ta
o ca put:

I – se rão ela bo ra dos pela en ti da de res pon sá vel
pela or ga ni za ção da com pe ti ção, com a par ti ci pa ção das 
en ti da des de prá ti ca des por ti va que a dis pu ta rão; e

II – se rão apre sen ta dos pre vi a men te aos ór gãos
res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca das lo ca li da des
em que se re a li za rão as par ti das da com pe ti ção.

Art. 14. Os es tá di os com ca pa ci da de su pe ri or a
vin te mil pes so as de ve rão man ter cen tral téc ni ca de in -
for ma ções, com in fra-es tru tu ra su fi ci en te para vi a bi li zar
o mo ni to ra men to por ima gem do pú bli co pre sen te.

Art. 15. As en ti da des res pon sá ve is pela or ga ni-
za ção da com pe ti ção, bem como seus di ri gen tes res -
pon dem so li da ri a men te com as en ti da des de ten to ras
do man do de jogo e seus di ri gen tes, in de pen den te-
men te da exis tên cia de cul pa, pe los pre ju í zos ca u sa-
dos a tor ce dor que de cor ram de fa lhas de se gu ran ça
nos es tá di os ou da inob ser vân cia do dis pos to nes te
ca pí tu lo.

CAPÍTULO V
Dos Ingres sos

Art. 16. A en ti da de de ten to ra do man do de jogo
im ple men ta rá, na or ga ni za ção da emis são e ven da
de in gres sos, sis te ma de se gu ran ça con tra fal si fi ca-

ções, fra u des e ou tras prá ti cas que con tri bu am para a 
eva são da re ce i ta de cor ren te do even to es por ti vo.

Art. 17. São di re i tos do tor ce dor par tí ci pe:
I – que to dos os in gres sos emi ti dos se jam nu -

me ra dos; e
II – que o lo cal cor res pon den te ao nú me ro cons -

te do in gres so.
§ 1º O dis pos to no in ci so II não se apli ca aos lo -

ca is já exis ten tes para as sis tên cia em pé, nas com pe-
ti ções que o per mi ti rem, li mi tan do-se, nes ses lo ca is,
o nú me ro de pes so as, de acor do com cri té ri os de sa -
ú de, se gu ran ça e bem-es tar.

§ 2º A emis são de in gres sos e o aces so ao es tá-
dio na pri me i ra di vi são da prin ci pal com pe ti ção na ci o-
nal e nas par ti das fi na is das com pe ti ções eli mi na tó ri-
as de âm bi to na ci o nal de ve rão ser re a li za dos por
meio de sis te ma ele trô ni co que vi a bi li ze a fis ca li za ção
e o con tro le da quan ti da de de pú bli co e do mo vi men to
fi nan ce i ro da par ti da.

§ 3º O dis pos to no § 2º não se apli ca aos even -
tos es por ti vos re a li za dos em es tá di os com ca pa ci da-
de in fe ri or a vin te mil pes so as.

Art. 18. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção apre sen ta rá ao Mi nis té rio Pú bli co
dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, pre vi a men te à sua
re a li za ção, os la u dos téc ni cos ex pe di dos pe los ór-
gãos e au to ri da des com pe ten tes pela vis to ria das
con di ções de se gu ran ça, hi gi e ne e ali men ta ção nos
es tá di os a se rem uti li za dos na com pe ti ção.

§ 1º Os la u dos ates ta rão a real ca pa ci da de de
pú bli co dos es tá di os, bem como suas con di ções de
se gu ran ça.

§ 2º Per de rá o man do de jogo por, no mí ni mo,
seis me ses, sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do
man do do jogo em que:

I – te nha sido co lo ca do à ven da nú me ro de in -
gres sos ma i or do que a ca pa ci da de de pú bli co do es -
tá dio; ou

II – te nham en tra do pes so as em nú me ro ma i or
do que a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio.

Art. 19. É di re i to do tor ce dor par tí ci pe que cons -
te no in gres so o pre ço pago por ele.

§ 1º Os va lo res es tam pa dos nos in gres sos des ti-
na dos a um mes mo se tor do es tá dio não po de rão ser
di fe ren tes en tre si, nem da que les di vul ga dos an tes da
par ti da pela en ti da de de ten to ra do man do de jogo.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos ca sos
de ven da an te ci pa da de car nê para um con jun to de,
no mí ni mo, três par ti das de uma mes ma equi pe, bem
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como na ven da de in gres so com re du ção de pre ço
de cor ren te de pre vi são le gal.

Art. 20. O con tro le e a fis ca li za ção do aces so do
pú bli co ao es tá dio com ca pa ci da de para mais de vin te
mil pes so as de ve rá con tar com meio de mo ni to ra-
men to por ima gem das ca tra cas, sem pre ju í zo do dis -
pos to no art. 14 des ta lei. 

CAPÍTULO VI
Da Re la ção com a Jus ti ça Des por ti va

Art. 21. É di re i to do tor ce dor que os ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va, no exer cí cio de suas fun ções, ob -
ser vem os prin cí pi os da im pes so a li da de, da mo ra li da-
de, da ce le ri da de, da pu bli ci da de e da in de pen dên cia.

Art. 22. As de ci sões pro fe ri das pe los ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va de vem ser, em qual quer hi pó te se,
mo ti va das e ter a mes ma pu bli ci da de que as de ci sões
dos tri bu na is fe de ra is.

Pa rá gra fo úni co. Não cor rem em se gre do de jus ti ça
os pro ces sos em cur so pe ran te a Jus ti ça Des por ti va.

Art. 23. São nu las as de ci sões pro fe ri das que
não ob ser va rem o dis pos to nos arts. 21 e 22. 

CAPÍTULO VII
Das Pe na li da des

Art. 24. Sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to, a liga
ou a en ti da de de prá ti ca des por ti va que vi o lar ou de
qual quer for ma con cor rer para a vi o la ção do dis pos to
nes ta lei, ob ser va do o de vi do pro ces so le gal, in ci di rá
nas se guin tes san ções:

I – des ti tu i ção de seus di ri gen tes, na hi pó te se
de vi o la ção das re gras de que tra tam os ca pí tu los II,
IV e V des ta lei;

II – sus pen são por seis me ses dos seus di ri gen-
tes, por vi o la ção dos dis po si ti vos des ta lei não re fe ri-
dos no in ci so I;

III – im pe di men to de go zar de qual quer be ne fí-
cio fis cal em âm bi to fe de ral; e

IV – sus pen são por seis me ses dos re pas ses de 
re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra ção di re ta e
in di re ta, sem pre ju í zo do dis pos to no art. 18 da Lei nº
9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra tam os in ci sos I e II
do ca put des te ar ti go se rão sem pre:

I – o pre si den te da en ti da de, ou aque le que lhe
faça às ve zes; e

II – o di ri gen te que pra ti cou a in fra ção, ain da que 
por omis são.

§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir, no âm bi to de suas com -

pe tên ci as, mul tas em ra zão do des cum pri men to do
dis pos to nes ta lei.

§ 3º A ins ta u ra ção do pro ces so de apu ra ção acar -
re ta rá ado ção ca u te lar do afas ta men to com pul só rio dos 
di ri gen tes e de ma is pes so as que, de for ma di re ta ou in -
di re ta, pu de rem in ter fe rir pre ju di ci al men te na com ple ta
elu ci da ção dos fa tos, além da sus pen são dos re pas ses
de ver bas pú bli cas, até a de ci são fi nal.

Art. 25. A or ga ni za ção des por ti va do País in te-
gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro e é con si de ra da de
ele va do in te res se so ci al, ca ben do:

I – ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral fis ca li zar a le -
ga li da de dos atos pra ti ca dos no âm bi to das en ti da des
na ci o na is de ad mi nis tra ção do des por to e das li gas
na ci o na is, in clu si ve aque las de na tu re za fi nan ce i ra,
fis cal, con tá bil e ad mi nis tra ti va, apu ran do as res pec ti-
vas res pon sa bi li da des;

II – ao Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e do
Dis tri to Fe de ral fis ca li zar a le ga li da de dos atos
pra ti ca dos no âm bi to das en ti da des es ta du a is e
dis tri ta is de ad mi nis tra ção do des por to, das li gas
re gi o na is e das en ti da des de prá ti ca des por ti va, in -
clu si ve aque las de na tu re za fi nan ce i ra, fis cal, con -
tá bil e ad mi nis tra ti va, apu ran do as res pec ti vas res -
pon sa bi li da des.

Art. 26. O tor ce dor que pro mo ver tu mul to, pra ti-
car ou in ci tar a vi o lên cia, ou in va dir lo cal res tri to aos
com pe ti do res fi ca rá im pe di do de com pa re cer às pro -
xi mi da des, bem como a qual quer lo cal em que se re a-
li ze even to es por ti vo, pelo pra zo de três me ses a um
ano, de acor do com a gra vi da de da con du ta, sem pre -
ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is.

§ 1º Incor re rá nas mes mas pe nas o tor ce dor
que pro mo ver tu mul to, pra ti car ou in ci tar a vi o lên cia
num raio de cin co mil me tros ao re dor do lo cal de re a-
li za ção do even to es por ti vo.

§ 2º A ve ri fi ca ção do mau tor ce dor de ve rá ser fe -
i ta pela sua con du ta no even to es por ti vo ou por Bo le-
tins de Ocor rên ci as Po li ci a is la vra dos.

§ 3º A ape na ção se dará por sen ten ça dos ju i-
za dos es pe ci a is cri mi na is e de ve rá ser pro vo ca da
pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela po lí cia ju di ciá ria, por
qual quer au to ri da de, pelo man do do even to es por ti-
vo ou por qual quer tor ce dor par tí ci pe, me di an te re -
pre sen ta ção.

Art. 27. A de fe sa dos in te res ses e di re i tos dos
tor ce do res em ju í zo ob ser va rá, no que cou ber, a mes -
ma dis ci pli na da de fe sa dos con su mi do res em ju í zo
de que tra ta o Tí tu lo III da Lei nº 8.078, de 11 de se -
tem bro de 1990.
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Art. 28. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os pro mo ve rão a de fe sa do tor ce dor, e,
com a fi na li da de de fis ca li zar o cum pri men to do dis -
pos to nes ta lei, po de rão:

I – cons ti tu ir ór gão es pe ci a li za do de de fe sa do
tor ce dor; ou

II – atri bu ir a pro mo ção e de fe sa do tor ce dor aos 
ór gãos de de fe sa do con su mi dor.

CAPÍTULO VIII
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 29. O Con se lho Na ci o nal de Espor tes (CNE) 
pro mo ve rá, no pra zo de seis me ses con ta dos da pu -
bli ca ção des ta Lei, a ade qua ção do Có di go de Jus ti ça
Des por ti va ao dis pos to na Lei nº 9.615, de 24 de mar -
ço de 1998, nes ta lei e em seus res pec ti vos re gu la-
men tos.

Art. 30. Esta lei apli ca-se ape nas ao des por to
pro fis si o nal.

Art. 31. Esta lei en tra em vi gor seis me ses após a
data de sua pu bli ca ção. Sala das Ses sões, – Se na dor
José Jor ge.

PARECER Nº 217-A, DE 2003

Da Co mis são de Edu ca ção (CE), so-
bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de
2003 (PL nº 7.262, de 2002, na ori gem),
que dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Ger son Can ta

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para aná li se e de ci são,
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003 (PL nº
7.262, de 2002, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do 
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre
a de fe sa dos di re i tos do tor ce dor. O Subs ti tu ti vo do
pro je to de lei em apre ci a ção, apro va do na Câ ma ra
dos De pu ta dos, foi en ca mi nha do ao Se na do Fe de-
ral, nos ter mos do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
do art. 134 do Re gi men to Co mum. Essa pro po si ção
está sen do apre ci a da por esta Co mis são e pe las
Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
de Assun tos So ci a is, de acor do com o dis pos to no § 
1º do art. 64 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 375
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, com o
pra zo de fi ni do de 45 dias.

A pro po si ção le gis la ti va, com pos ta por 45 ar ti-
gos, apre sen ta os con ce i tos de tor ce dor e de es tá dio.
Esta be le ce a equi pa ra ção a for ne ce dor da en ti da de

res pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção e da
en ti da de de prá ti ca des por ti va man dan te de jogo,
sub me ten do-as às re gras do Có di go de De fe sa do
Con su mi dor.

Ade ma is, são as se gu ra das ao tor ce dor a pu -
bli ci da de e a trans pa rên cia na or ga ni za ção das
com pe ti ções. Insti tui, ain da, a fi gu ra do Ou vi dor da
Com pe ti ção. De ter mi na, in clu si ve, como di re i tos do
tor ce dor, a di vul ga ção do re gu la men to, das ta be las
e do nome do Ou vi dor, de sig na do até 60 dias an tes
do iní cio da com pe ti ção, além da en tre ga, em até
qua tro ho ras con ta das do fim da par ti da, da sú mu la
e dos re la tó ri os da par ti da pelo ár bi tro e por seus
au xi li a res ao re pre sen tan te da en ti da de en car re ga-
da da or ga ni za ção da com pe ti ção. O pro je to ga ran-
te a pu bli ci da de da sú mu la e dos re la tó ri os da par ti-
da até às 14 ho ras do pri me i ro dia útil sub se qüen te
ao da sua re a li za ção.

A se gu ran ça an tes, du ran te e após a re a li za ção
das par ti das no é di re i to do tor ce dor. De acor do com a 
pro pos ta, a en ti da de de prá ti ca des por ti va man dan te
de jogo e seus di ri gen tes são res pon sá ve is pela se -
gu ran ça do tor ce dor em even to es por ti vo, sem pre ju í-
zo das re gras dos arts. 12 a 14 da lei con su me ris ta. É
de ver da en ti da de en car re ga da da or ga ni za ção da
com pe ti ção o con tra to de se gu ro de aci den tes pes so-
a is, em be ne fi cio do tor ce dor por ta dor de in gres so,
com iní cio de va li da de a par tir do ins tan te de sua en -
tra da no es tá dio. Cons ti tui di re i to do tor ce dor a im ple-
men ta ção de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran ça,
trans por te e con tin gên ci as.

O Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor dis põe, tam -
bém, so bre in gres sos, trans por te, ali men ta ção e hi gi-
e ne, de modo a ga ran tir con di ções mí ni mas de hi gi e-
ne, em lu gar se gu ro e com ori en ta ção in ter na e ex ter-
na nos es tá di os. Pre vê, in clu si ve, que o lo cal cons te
do nú me ro do in gres so.

De fi ne, ain da, as re la ções com a ar bi tra gem
es por ti va, com a en ti da de de prá ti ca des por ti va e
com a jus ti ça des por ti va. Pro põe que os ár bi tros da
com pe ti ção se jam es co lhi dos por sor te io. De ter mi-
na as pe na li da des a se rem apli ca das à en ti da de de
ad mi nis tra ção do des por to, à liga ou à en ti da de de
prá ti ca des por ti va que vi o lar ou de al gu ma ma ne i ra
con cor rer para a vi o la ção às dis po si ções des te pro -
je to de lei. Elas po dem ser a des ti tu i ção de seus di -
ri gen tes, a sus pen são de les por seis me ses, o im -
pe di men to de go zar de be ne fí ci os fis ca is em âm bi to
fe de ral, e a sus pen são por seis me ses dos re pas-
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ses de re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra ção
di re ta e in di re ta.

Se gun do a pro po si ção, ao Mi nis té rio Pú bli co Fe -
de ral e ao Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e do Dis tri to
Fe de ral, con for me a ju ris di ção, cabe fis ca li zar os atos
pra ti ca dos no âm bi to das en ti da des na ci o na is de ad -
mi nis tra ção do des por to e das li gas na ci o na is.

Fi ca rá pro i bi do, pelo pra zo de três me ses a um
ano, de com pa re cer a qual quer even to es por ti vo ou a
lo ca is pró xi mos quem pro mo ver tu mul to, pra ti car ou
in ci tar a vi o lên cia, ou in va dir lo cal res tri to aos com pe-
ti do res, de acor do com a gra vi da de da con du ta, sem
pre ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is”.

A de fe sa em ju í zo dos di re i tos dos tor ce do res
se gui rá as re gras da nor ma con su me ris ta no to can te
à de fe sa dos con su mi do res em ju í zo. A União, os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os de ve rão
pro mo ver a de fe sa do tor ce dor.

O Se na dor João Ri be i ro apre sen tou emen da
que pro põe a su pres são do art. 32 e seus §§ lº e 2º do
pro je to de lei sob co men to, com vis tas a de fi nir o cri té-
rio téc ni co des por ti vo para a se le ção dos ár bi tros da
com pe ti ção.

II – Aná li se

Com pe te a esta Co mis são ma ni fes tar-se
quan to ao mé ri to da pro po si ção, por se tra tar de
ma té ria re fe ren te a des por tos, em con for mi da de
com o dis pos to no art. 102 do Re gi men to Inter no
des ta Casa.

É de res sal tar a im por tân cia das com pe ti ções
des por ti vas para o País, como par te do nos so pa tri-
mô nio cul tu ral, além de es sas ati vi da des se rem con -
si de ra das de re le van te in te res se so ci al. Men ci o ne-se
que o tor ce dor exer ce pa pel pre pon de ran te como fi -
nan ci a dor das com pe ti ções.

O pre sen te Esta tu to foi ide a li za do para ga ran tir
os di re i tos do tor ce dor de fu te bol. Entre tan to, mais
tar de, o seu âm bi to de apli ca ção foi am pli a do a to das
as mo da li da des des por ti vas.

A nos so ver, o prin ci pal be ne fi cio do pro je to de
lei em ques tão diz res pe i to ao art. 3º, que pro põe
equi pa rar a en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção
da com pe ti ção e a en ti da de man dan te de jogo à fi gu-
ra de for ne ce dor, su je i tan do-as aos pre ce i tos do Có -
di go de De fe sa do Con su mi dor, que é re co nhe ci do
como uma das nor mas con su me ris tas mais avan ça-
das do mun do.

Con si de ran do a ne ces si da de pre men te de in-
cen ti var a re a li za ção de com pe ti ções des por ti vas das 
mais di ver sas mo da li da des, é mis ter ou tor gar di re i tos
ao tor ce dor, con for me enun ci a dos no tex to da pro po-
si ção em aná li se.

Tra ta-se, por tan to, de as se gu rar di re i tos no to -
can te à trans pa rên cia da or ga ni za ção da com pe ti ção.
Para tan to, o art. 5º pro pos to cu i da do prin cí pio da pu -
bli ci da de de to das as in for ma ções re la ti vas à com pe-
ti ção, tais como a ín te gra do seu re gu la men to, as
suas ta be las e ou tras. Vale ob ser var que a ins ti tu i ção
da fi gu ra do Ou vi dor da Com pe ti ção deve con tri bu ir
para a ga ran tia da sa tis fa ção do tor ce dor, que terá
am plo aces so ao Ou vi dor para a apre sen ta ção de su -
ges tões e crí ti cas.

A tí tu lo de exem pli fi ca ção, re ve la-se per ti nen te,
den tre ou tros di re i tos do tor ce dor, a con tra ta ção de
se gu ro de aci den tes pes so a is pela en ti da de in cum bi-
da da or ga ni za ção da com pe ti ção, com o ob je ti vo de
be ne fi ci ar o tor ce dor por ta dor de in gres so. A va li da de
des se se gu ro se ini cia quan do da en tra da do tor ce dor
no es tá dio.

Um dos pon tos prin ci pa is da pro po si ção diz res -
pe i to à ado ção de pla nos de ação, a fim de pro pi ci ar
ma i or se gu ran ça ao tor ce dor. Me re ce men ção o di re i-
to do tor ce dor em ocu par o lo cal cor res pon den te ao
nú me ro cons tan te do in gres so, além do dis po si ti vo
que ini be a en ti da de man dan te de jogo de per mi tir a
en tra da de pes so as em nú me ro ma i or que a ca pa ci-
da de de pú bli co do es tá dio. Des se modo, fi ca rá de fi ni-
ti va men te so lu ci o na do o pro ble ma de su per lo ta ção
dos es tá di os. Enten de mos que o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor, tal qual enun ci a do, abor da per fe i ta e ca -
bal men te os as pec tos pri mor di a is da ma té ria. É de
sa li en tar, in clu si ve, o mé ri to do Esta tu to, por quan to
ele con tri bui para a vi a bi li za ção, va lo ri za ção e es tí mu-
lo do des por to em nos so País.

Qu an to à emen da apre sen ta da, nos so en ten di-
men to é que o sor te io é a for ma mais con fiá vel para
as se gu rar a im par ci a li da de da ar bi tra gem. Por tan to, a 
emen da não deve ser aca ta da.

III – Voto

Isto pos to, nos so pa re cer é pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003, e pela re je i-
ção da Emen da nº 1. 

Sala da Co mis são, 26 de mar ço de 2003. 
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pa re-
ce res das Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia e de Edu ca ção, con clu em fa vo ra vel men te ao
Pro je to e pela re je i ção da Emen da nº 1.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Sér gio Gu er ra,
Re la tor de sig na do na Co mis são de Assun tos So ci a is,
para pro fe rir pa re cer so bre o Pro je to e a emen da.

PARECER Nº 217-B, de 2003
(De Ple ná rio)

O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Para
profe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o nos so pa re cer dá con sis tên cia aos dois pa re-
ce res já apro va dos na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e na Co mis são de Edu ca ção. Vá -
ri as al te ra ções fo ram su ge ri das, mas o con sen so que
pu de mos fi xar foi o de que a apro va ção da me di da
ago ra re pre sen ta ria um avan ço sig ni fi ca ti vo para o
es por te no Bra sil, o que não de ve ria ser re tar da do.

Por isso, meu pa re cer é pela apro va ção do Pro -
je to de Lei nº 1, de 2003, e re je i ção da Emen da nº 1.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº , DE 2003
(De Ple ná rio)

Em subs ti tu i ção a Co mis são de
Assun tos So ci a is (CAS), so bre o Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003 (PL nº
7.262, de 2002, na ori gem), que Dis põe
so bre o Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor e 
dá ou tras pro vi dên ci as.

Re la tor: Se na dor Sér gio Gu er ra

I – Re la tó rio

Esta Co mis são re ce beu, para exa me e de ci são,
o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003 (PL nº
7.262, de 2002, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, que pro põe nor mas
de pro te ção e de fe sa do tor ce dor. Na Câ ma ra dos De -
pu ta dos, a pro po si ção re ce beu pa re ce res ela bo ra dos
por re la to res de sig na dos pela Mesa da que la Casa,
em subs ti tu i ção às Co mis sões de De fe sa do Con su-
mi dor, Meio Ambi en te e Mi no ri as (CDCMAM); de
Edu ca ção, Cul tu ra e Des por to (CECD); e de Cons ti tu-
i ção e Jus ti ça e de Re da ção (CCJR), cujo pa re cer
con clu iu por sua cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e
téc ni ca le gis la ti va, nos ter mos do Subs ti tu ti vo apre-
sen ta do pelo Re la tor da CECD. Na vo ta ção, em tur no
úni co, foi apro va do o men ci o na do Subs ti tu ti vo, com
as mo di fi ca ções ao tex to ofe re ci das em Ple ná rio.

Com fun da men to no art. 65 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral e no art. 134 do Re gi men to Co mum, a pro po si-
ção ob je to des te re la tó rio foi en ca mi nha da a esta
Casa, onde está sen do, si mul ta ne a men te, apre ci a da
por esta Co mis são e pe las Co mis sões de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e de Edu ca ção.

Tra ta-se de pro je to de lei de ini ci a ti va do Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me ti do à de li be ra ção do Con -
gres so Na ci o nal, em ca rá ter de ur gên cia (CF, art. 64,
§ 1º). Nos ter mos do § 2º do re fe ri do art. 64 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, é fi xa do o pra zo de 45 dias para que o
Se na do Fe de ral se pro nun cie acer ca da ma té ria. Se
es go ta do o pra zo sem que se te nha a vo ta ção con clu-
í da,  o pro je to de lei será in clu í do em Ordem do Dia,
so bres tan do-se a de li be ra ção so bre as de ma is pro-
po si ções, até que se ul ti me a sua vo ta ção.

A pro po si ção le gis la ti va em epí gra fe é cons ti tu í-
da por 45 ar ti gos, dis tri bu í dos em 12 ca pí tu los.

Os con ce i tos de tor ce dor e es tá dio es tão de fi ni-
dos no ca pí tu lo I (arts. 2º e 4º). O art. 3º pro pos to equi -
pa ra, para to dos os efe i tos le ga is, a en ti da de res pon-
sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como a
en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do
de jogo, à fi gu ra do for ne ce dor, su je i tan do-as às dis -
po si ções da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990
– Có di go de De fe sa do Con su mi dor – CDC.

Os arts. 5º a 8º as se gu ram ao tor ce dor a pu bli ci-
da de e a trans pa rên cia na or ga ni za ção das com pe ti-
ções. Pre vê, in clu si ve, a de sig na ção do Ou vi dor da
Com pe ti ção, ao qual o tor ce dor terá am plo aces so me -
di an te co mu ni ca ção pos tal ou men sa gem ele trô ni ca.

O re gu la men to da com pe ti ção está tra ta do no
Ca pí tu lo III (arts. 9º a 12). O ca put do art. 9º pre vê
como di re i to do tor ce dor a di vul ga ção do re gu la men-
to, as ta be las e o nome do Ou vi dor, in di ca do até 60
dias an tes do iní cio da com pe ti ção. Além dis so, con -
for me o ca put do art. 11, é di re i to do tor ce dor a en tre-
ga da sú mu la e dos re la tó ri os da par ti da pelo ár bi tro e
seus au xi li a res ao re pre sen tan te da en ti da de in cum-
bi da da or ga ni za ção da com pe ti ção, em até qua tro
ho ras con ta das do fim da par ti da. Será dada pu bli ci-
da de à sú mu la e aos re la tó ri os da par ti da até às 14
ho ras do pri me i ro dia útil sub se qüen te ao da re a li za-
ção da par ti da (art. 12).

A se gu ran ça do tor ce dor par tí ci pe do even to es -
por ti vo está ga ran ti da de acor do com o dis pos to no
Ca pí tu lo IV (arts. 13 a 19). O art. 13, ca put, es ta be le-
ce que o tor ce dor tem di re i to a se gu ran ça an tes, du -
ran te e após a re a li za ção das par ti das no re fe ri do lo -
cal. O ca put do art. 14 de ter mi na que, sem pre ju í zo
do dis pos to nos arts. 12 a 14 da nor ma con su me ris ta,
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a se gu ran ça do tor ce dor em even to es por ti vo é res -
pon sa bi li da de da en ti da de de prá ti ca des por ti va de-
ten to ra do man do de jogo e de seus di ri gen tes. Con -
so an te o art. 16, II, é de ver da en ti da de en car re ga da
da or ga ni za ção da com pe ti ção con tra tar se gu ro de
aci den tes pes so a is, em be ne fí cio do tor ce dor por ta-
dor de in gres so, com va li da de a par tir do ins tan te em
que ele in gres sar no es tá dio. O ca put do art. 17 de fi ne
como di re i to, tam bém, a im ple men ta ção de pla nos de
ação con cer nen tes à se gu ran ça, trans por te e con tin-
gên ci as.

Os arts. 20 a 29 cu i dam dos in gres sos, do trans -
por te, da ali men ta ção e da hi gi e ne, de modo a ga ran tir
ao tor ce dor a re a li za ção de com pe ti ções em lo cal se gu-
ro e com as con di ções mí ni mas de hi gi e ne, bem como a 
ori en ta ção in ter na e ex ter na nos es tá di os. O art. 22, II,
con fe re ao tor ce dor o di re i to de “ocu par o lo cal cor res-
pon den te ao nú me ro cons tan te do in gres so”.

As re la ções com a ar bi tra gem es por ti va, com a
en ti da de de prá ti ca des por ti va e com a jus ti ça des-
por ti va es tão dis ci pli na das nos arts. 30 a 36. As pe na-
li da des a se rem apli ca das à en ti da de de ad mi nis tra-
ção do des por to, à liga ou à en ti da de de prá ti ca des -
por ti va que in frin gir ou de al gum modo con cor rer para
a in fra ção ao dis pos to na pro po si ção em apre ço es tão
fi xa das no art. 37. As pe na li da des po dem ser a des ti-
tu i ção de seus di ri gen tes, a sus pen são de les por seis
me ses, o im pe di men to de go zar de be ne fí ci os fis ca is
em âm bi to fe de ral, e a sus pen são por seis me ses dos
re pas ses de re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra-
ção di re ta e in di re ta.

Se gun do o art. 38, “a or ga ni za ção des por ti va do 
País in te gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro e é con si-
de ra da de ele va do in te res se so ci al”, ca ben do a fis ca-
li za ção ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e ao Mi nis té rio
Pú bli co dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, de acor do
com a ju ris di ção.

O art. 39, ca put, pre vê que “o tor ce dor que pro-
mo ver tu mul to, pra ti car ou in ci tar a vi o lên cia, ou in va dir
lo cal res tri to aos com pe ti do res fi ca rá im pe di do de com -
pa re cer às pro xi mi da des, bem como a qual quer lo cal
em que se re a li ze even to es por ti vo, pelo pra zo de três
me ses a um ano, de acor do com a gra vi da de da con du-
ta, sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is”.

O art. 40 es ta be le ce que a de fe sa em ju í zo dos
in te res ses e di re i tos dos tor ce do res obe de ce rá aos
pre ce i tos do CDC no que diz res pe i to à de fe sa dos
con su mi do res em ju í zo. O ca put do art. 41 pre ce i tua
que a União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni-
cí pi os pro mo ve rão a de fe sa do tor ce dor.

As dis po si ções fi na is e tran si tó ri as es tão de fi ni-
das nos arts. 42 e se guin tes.

Foi ofe re ci da a Emen da nº 1, de au to ria do Se -
na dor João Ri be i ro, que pre ten de su pri mir o art. 32, e
seus §§ 1º e 2º, do pro je to de lei em ques tão, com a
con se qüen te re nu me ra ção dos de ma is ar ti gos. Se-
gun do a emen da, fica pre vis to que os ár bi tros da com -
pe ti ção de ve rão ser se le ci o na dos me di an te cri té rio
téc ni co des por ti vo e não por sor te io, con for me pre via
o art. 32. 

II – Aná li se

De acor do com o art. 100 do Re gi men to Inter no
des ta Casa, com pe te a esta Co mis são opi nar so bre o
mé ri to da pro po si ção, no que con cer ne aos as pec tos
so ci a is.

Pri me i ra men te, res sal te-se que “a or ga ni za ção
des por ti va do País in te gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si-
le i ro e é con si de ra da de ele va do in te res se so ci al”,
con for me pro pos to no art. 38 do pro je to em apre ço.
Note-se, tam bém, o pa pel de des ta que do tor ce dor
como agen te na ati vi da de es por ti va no País.

O Esta tu to de De fe sa do Tor ce dor foi con ce bi do,
ini ci al men te, para as se gu rar os di re i tos do tor ce dor
de fu te bol. No en tan to, pos te ri or men te, o âm bi to de
apli ca ção se es ten deu a to das as mo da li da des de es -
por tes.

Ten do em vis ta a ocor rên cia re cen te de gra ves e 
cons tan tes in ci den tes com o tor ce dor, cu jos di re i tos
têm sido des res pe i ta dos ao lon go dos anos, re ve la-se
es sen ci al e opor tu na a ini ci a ti va sob aná li se, por-
quan to ela pro í be con du tas re pri mí ve is, co mu men te
ado ta das pe los or ga ni za do res de com pe ti ções. Tais
con du tas vêm le san do so bre ma ne i ra os tor ce do res,
prin ci pal men te aque les de me nor po der aqui si ti vo.

Ade ma is, ob ser va-se a gran de afluên cia se ma-
nal de tor ce do res aos es tá di os para as sis ti rem às
par ti das de fu te bol, fi can do ex pos tos a ris cos di ver-
sos, in clu si ve àque les ad vin dos da su per lo ta ção dos
es tá di os, usu al men te sem con tro le. Com o ob je ti vo de 
im pe dir in ci den tes que con cor ram para o pre ju í zo e o
des res pe i to da in te gri da de fí si ca de tor ce do res, é
mis ter, de ime di a to, com ba ter a im pu ni da de dos or ga-
ni za do res de even tos es por ti vos, me di an te a apro va-
ção de me di das le gis la ti vas que de ter mi nam os di re i-
tos do con su mi dor e es ta be le cem pe na li da des para
as in fra ções, além de ou tras pro vi dên ci as.

Com efe i to, men ci o ne-se que a ins ti tu i ção do
Ou vi dor da Com pe ti ção cons ti tui um dos ga nhos prin -
ci pa is do pro je to de lei, pois as se gu ra ao tor ce dor a
pos si bi li da de de en ca mi nha men to de re i vin di ca ções
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e su ges tões. Nos úl ti mos anos, a fi gu ra do Ou vi dor
vem ga nhan do es pa ço em nos so País, dado o pro-
ces so de cons tru ção de ci da da nia aqui vi ven ci a do.

Ou tros gran des be ne fí ci os a se rem ob ti dos me -
di an te a con ver são des se pro je to em lei são a cri a ção
do re gu la men to da com pe ti ção, a trans pa rên cia na
or ga ni za ção, o es ta be le ci men to dos di re i tos do tor ce-
dor, o dis ci pli na men to dos di ver sos as pec tos de or ga-
ni za ção de even tos es por ti vos.

Assim sen do, en ten de mos ser me ri tó ria e ur-
gen te a apro va ção do Esta tu to de De fe sa do Tor ce-
dor, que in tro duz me ca nis mos para vi vi fi car o fu te bol
bra si le i ro, que vem en fren tan do gra ve cri se, ca rac te ri-
za da pelo en di vi da men to de clu bes, atra so dos sa lá ri-
os, eva são tri bu tá ria.

No to can te à Emen da nº 1, jul ga mos ser mais
per ti nen te a de fi ni ção dos ár bi tros me di an te a re a li za-
ção de sor te io que o cri té rio téc ni co des por ti vo, uma
vez que é in dis cu tí vel a im par ci a li da de do aca so. Por
úl ti mo, é de sa li en tar o ine gá vel al can ce so ci al do pro -
je to de lei em exa me. Além dis so, é lou vá vel toda pro -
pos ta des sa na tu re za, que visa de fen der o tor ce dor e, 
con se qüen te men te, con tri bu ir para o res ga te do fu te-
bol, im por tan te se tor da ati vi da de eco nô mi ca do País
e ver da de i ra ex pres são cul tu ral de nos so povo. 

III – Voto

Di an te do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 1, de 2003, e pela re je i-
ção da Emen da nº 1.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Sér gio
Gu er ra, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca que ao pro je to foi apre sen ta da a
Emen da nº 1, pe ran te a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, no pra zo úni co pre vis to no art.
122, item II, b, com bi na do com o art. 375, I, do Re gi-
men to Inter no, que foi pu bli ca do na for ma re gi men tal.

As Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia e de Edu ca ção ao se pro nun ci a rem so bre a ma -
té ria, re je i ta ram a emen da apre sen ta da.

Nes se sen ti do, a Pre si dên cia co mu ni ca que, de
acor do com o dis pos to no in ci so III do art. 124 do Re -
gi men to Inter no, é fi nal o pro nun ci a men to das Co mis-
sões so bre a emen da, sal vo re cur so in ter pos to por
um dé ci mo da com po si ção da Casa, a fim de sub me-
tê-la ao Ple ná rio, sem dis cus são.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 1, DE 2003

(Nº 7.262/2002, na Casa de ori gem)
(De ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

(Ma té ria em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do art. 64, § 1º, da Cons ti tu i ção)

Dis põe so bre o Esta tu to de De fe sa
do Tor ce dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

CAPÍTULO I
Dis po si ções Ge ra is

Art. 1º Este Esta tu to es ta be le ce nor mas de pro -
te ção e de fe sa do tor ce dor.

Art. 2º Tor ce dor é toda pes soa que apre cie,
apóie ou se as so cie a qual quer en ti da de de prá ti ca
des por ti va do País e acom pa nhe a prá ti ca de de ter-
mi na da mo da li da de es por ti va.

Pa rá gra fo úni co. Sal vo pro va em con trá rio, re su-
mem-se a apre ci a ção, o apo io ou o acom pa nha men to
de que tra ta o ca put des te ar ti go.

Art. 3º Para to dos os efe i tos le ga is, equi pa-
ram-se a for ne ce dor, nos ter mos da Lei nº 8.078, de
11 de se tem bro de 1990, a en ti da de res pon sá vel pela 
or ga ni za ção da com pe ti ção, bem como a en ti da de de
prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de jogo.

Art. 4º Con si de ra-se es tá dio, pata os fins des ta
lei, o lo cal com ins ta la ções des ti na das à aco mo da ção
dos tor ce do res de for ma a ga ran tir a pro te ção de sua
sa ú de, se gu ran ça e bem es tar e sen do apro pri a do
para a res pec ti va prá ti ca de mo da li da de es por ti va.

CAPÍTULO II
Da Trans pa rên cia na Orga ni za ção

Art. 5º São as se gu ra das ao tor ce dor a pu bli ci da-
de e trans pa rên cia na or ga ni za ção das com pe ti ções
ad mi nis tra das pe las en ti da des de ad mi nis tra ção do
des por to, bem como pe las li gas de que tra ta o art. 20
da Lei nº 9.615; de 24 de mar ço de 1998.

Pa rá gra fo úni co. As en ti da des de que tra ta o ca-
put fa rão pu bli car na in ter net, em sí tio de di ca do ex -
clu si va men te à com pe ti ção, bem como afi xar os ten si-
va men te em lo cal vi sí vel, em ca rac te res fa cil men te le -
gí ve is, do lado ex ter no de to das as en tra das do lo cal
onde se re a li za o even to es por ti vo:

I – a in te gra do re gu la men to da com pe ti ção;
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II – as ta be las da com pe ti ção, con ten do as par ti-
das que se rão re a li za das, com es pe ci fi ca ção de sua
data, lo cal e ho rá rio;

III – o nome e as for mas de con ta to do Ou vi dor
da Com pe ti ção de que tra ta o art. 6º;

IV – os bor de rôs com ple tos das par ti das;
V – a es ca la ção dos ár bi tros ime di a ta men te

após sua de fi ni ção; e
VI – a re la ção dos no mes dos tor ce do res im pe-

di dos de com pa re cer ao lo cal do even to des por ti vo.
Art. 6º A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção

da com pe ti ção, pre vi a men te ao seu iní cio, de sig na rá
o Ou vi dor da Com pe ti ção, for ne cen do-lhe os me i os
de co mu ni ca ção ne ces sá ri os ao am plo aces so dos
tor ce do res.

§ 1º São de ve res do Ou vi dor da Com pe ti ção re -
co lher as su ges tões, pro pos tas e re cla ma ções que
re ce ber dos tor ce do res, exa mi ná-las e pro por à res -
pec ti va en ti da de me di das ne ces sá ri as ao aper fe i ço a-
men to da com pe ti ção e ao be ne fí cio do tor ce dor.

§ 2º É as se gu ra do ao tor ce dor:
I – o am plo aces so ao Ou vi dor da Com pe ti ção, me -

di an te co mu ni ca ção pos tal ou men sa gem ele trô ni ca; e
II – o di re i to de re ce ber do Ou vi dor da Com pe ti-

ção as res pos tas às su ges tões, pro pos tas e re cla ma-
ções, que en ca mi nhou, no pra zo de trin ta dias.

§ 3º Na hi pó te se de que tra ta o in ci so II do § 2º, o 
Ou vi dor da Com pe ti ção uti li za rá, pri o ri ta ri a men te, o
mes mo meio de co mu ni ca ção uti li za do pelo tor ce dor
para o en ca mi nha men to de sua men sa gem.

§ 4º O sí tio da in ter net em que fo rem pu bli ca das
as in for ma ções de que tra ta o pa rá gra fo úni co do art.
5º con te rá, tam bém, as ma ni fes ta ções e pro pos tas do 
Ou vi dor da Com pe ti ção.

§ 5º A fun ção de Ou vi dor da Com pe ti ção po de rá
ser re mu ne ra da pe las en ti da des de prá ti ca des por ti va
par ti ci pan tes da com pe ti ção.

Art. 7º É di re i to do tor ce dor a di vul ga ção, du ran-
te a re a li za ção da par ti da, da ren da ob ti da pelo pa ga-
men to de in gres sos e do nú me ro de es pec ta do res pa -
gan tes e não-pa gan tes, por in ter mé dio dos ser vi ços
de som e ima gem ins ta la dos no es tá dio em que se re -
a li za a par ti da, pela en ti da de res pon sá vel pela or ga-
ni za ção da com pe ti ção.

Art. 8º As com pe ti ções de atle tas pro fis si o na is
de que par ti ci pem en ti da des in te gran tes da or ga ni za-
ção des por ti va do País de ve rão ser pro mo vi das de
acor do com ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is que:

I – ga ran ta às en ti da des de prá ti ca des por ti va
par ti ci pa ção em com pe ti ções du ran te pelo me nos
dez me ses do ano;

II – ado te, em pelo me nos uma com pe ti ção de
âm bi to na ci o nal, sis te ma de dis pu ta em que as equi -
pes par ti ci pan tes co nhe çam, pre vi a men te ao seu iní -
cio, a quan ti da de de par ti das que dis pu ta rão, bem
como seus ad ver sá ri os.

CAPÍTULO III
Do Re gu la men to da Com pe ti ção

Art. 9º É di re i to do tor ce dor que o re gu la men to, as
ta be las da com pe ti ção e o nome do Ou vi dor da Com pe-
ti ção se jam di vul ga dos até ses sen ta dias an tes de seu
iní cio, na for ma do pa rá gra fo úni co do art. 5º.

§ 1º Nos dez dias sub se qüen tes à di vul ga ção de 
que tra ta o ca put, qual quer in te res sa do po de rá ma ni-
fes tar-se so bre o re gu la men to di re ta men te ao Ou vi-
dor da Com pe ti ção.

§ 2º O Ou vi dor da Com pe ti ção ela bo ra rá, em
se ten ta e duas ho ras, re la tó rio con ten do as prin ci pa is
pro pos tas e su ges tões en ca mi nha das.

§ 3º Após o exa me do re la tó rio, a en ti da de res -
pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti ção de ci di rá,
em qua ren ta e oito ho ras, mo ti va da men te, so bre a
con ve niên cia da ace i ta ção das pro pos tas e su ges-
tões re la ta das.

§ 4º o re gu la men to de fi ni ti vo da com pe ti ção
será di vul ga do, na for ma do pa rá gra fo úni co do art. 5º, 
qua ren ta e cin co dias an tes de seu iní cio.

§ 5º É ve da do pro ce der al te ra ções no re gu la-
men to da com pe ti ção des de sua di vul ga ção de fi ni ti-
va, sal vo nas hi pó te ses de:

I – apre sen ta ção de novo ca len dá rio anu al de
even tos ofi ci a is para o ano sub se qüen te, des de que
apro va do pelo Con se lho Na ci o nal do Espor te – CNE.

II – após dois anos de vi gên cia do mes mo re gu-
la men to, ob ser va do o pro ce di men to de que tra ta este
ar ti go.

§ 6º A com pe ti ção que vier a subs ti tu ir ou tra, se -
gun do o novo ca len dá rio anu al de even tos ofi ci a is
apre sen ta do para o ano sub se qüen te, de ve rá ter âm -
bi to ter ri to ri al di ver so da com pe ti ção a ser subs ti tu í da.

Art. 10. É di re i to do tor ce dor que a par ti ci pa ção
das en ti da des de prá ti ca des por ti va em com pe ti ções
or ga ni za das pe las en ti da des de que tra ta o art. 5º
seja ex clu si va men te em vir tu de de cri té rio téc ni co
pre vi a men te de fi ni do.

§ 1º Para os fins do dis pos to nes te ar ti go, con si-
de ra-se cri té rio téc ni co a ha bi li ta ção de en ti da de de
prá ti ca des por ti va em ra zão de co lo ca ção ob ti da em
com pe ti ção an te ri or.
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§ 2º Fica ve da da a ado ção de qual quer ou tro cri -
té rio, es pe ci al men te o con vi te, ob ser va do o dis pos to
no art. 89 da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 3º Em cam pe o na tos ou tor ne i os re gu la res
com mais de uma di vi são, será ob ser va do o prin ci pio
do aces so e do des can so.

§ 4º Se rão des con si de ra das as par ti das dis pu-
ta das pela en ti da de de prá ti ca des por ti va que não te -
nham aten di do ao cri té rio téc ni co pre vi a men te de fi ni-
do, in clu si ve para ele i to de pon tu a ção na com pe ti ção.

Art. 11. É di re i to do tor ce dor que o ár bi tro e seus
au xi li a res en tre guem, em até qua tro ho ras con ta das
do tér mi no da par ti da, a sú mu la e os re la tó ri os da par-
ti da ao re pre sen tan te da en ti da de res pon sá vel pela
or ga ni za ção da com pe ti ção.

§ 1º Em ca sos ex cep ci o na is, de gra ve tu mul to
ou ne ces si da de de la u do mé di co, os re la tó ri os da
par ti da po de rão ser com ple men ta dos em até vin te e
qua tro ho ras após o seu tér mi no.

§ 2º A sú mu la e os re la tó ri os da par ti da se rão
ela bo ra dos em três vias, de igual teor e for ma, de vi da-
men te as si na das pelo ár bi tro, au xi li a res e pelo re pre-
sen tan te da en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção
da com pe ti ção.

§ 3º A pri me i ra via será acon di ci o na da em en ve-
lo pe la cra do e fi ca rá na pos se de re pre sen tan te da
en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da com pe ti-
ção, que a en ca mi nha rá ao se tor com pe ten te da res -
pec ti va en ti da de até as tre ze ho ras do pri me i ro dia útil 
sub se qüen te.

§ 4º o la cre de que tra ta o § 3º será as si na do
pelo ár bi tro e seus au xi li a res.

§ 5º A se gun da via fi ca rá na pos se do ár bi tro da
par ti da, ser vin do-lhe como re ci bo.

§ 6º A ter ce i ra via fi ca rá na pos se do re pre sen-
tan te da en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za ção da
com pe ti ção, que a en ca mi nha rá ao Ou vi dor da Com -
pe ti ção até as tre ze ho ras do pri me i ro dia útil sub se-
qüen te, para ime di a ta di vul ga ção.

Art. 12. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção dará pu bli ci da de à sú mu la e aos
re la tó ri os da par ti da no sí tio de que tra ta o pa rá gra fo
úni co do art. 5º até as qua tor ze ho ras do pri me i ro dia
útil sub se qüen te ao da re a li za ção da par ti da.

CAPÍTULO IV
Da Se gu ran ça do Tor ce dor

Par tí ci pe do Even to Espor ti vo

Art. 13. 0 tor ce dor tem di re i to a se gu ran ça nos
lo ca is onde São re a li za dos os even tos e epor ti vos an -
tes, du ran te e após a re a li za ção das par ti das.

Pa rá gra fo úni co. Será as se gu ra do aces si bi li da-
de do tor ce dor por ta dor de de fi ciên cia ou com mo bi li-
da de re du zi da.

Art. 14. Sem pre ju í zo do dis pos to nos arts. 12 a
14 da Lei nº 8.078, de 11 de se tem bro de 1990, a res -
pon sa bi li da de pela se gu ran ça do tor ce dor em even to
es por ti vo é da en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten-
tora do man do de jogo e de seus di ri gen tes, que de ve-
rão:

I – so li ci tar ao Po der Pú bli co com pe ten te a pre -
sen ça de agen tes pú bli cos de se gu ran ça, de vi da men-
te iden ti fi ca dos, res pon sá ve is pela se gu ran ça dos tor -
ce do res den tro e fora dos es tá di os e de ma is lo ca is de
re a li za ção de even tos es por ti vos;

II – in for mar ime di a ta men te após a de ci são
acer ca da re a li za ção da par ti da, den tre ou tros, aos
ór gãos pú bli cos de se gu ran ça, trans por te e hi gi e ne,
os da dos ne ces sá ri os à se gu ran ça da par ti da, es pe-
ci al men te:

a) o lo cal;
b) o ho rá rio de aber tu ra do es tá dio;
c) a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio; e d) a ex -

pec ta ti va de pú bli co;
III – co lo car à dis po si ção do tor ce dor ori en ta do-

res e ser vi ço de aten di men to para que aque le en ca-
mi nhe suas re cla ma ções no mo men to da par ti da, em
lo cal:

a) am pla men te di vul ga do e de fá cil aces so; e
b) si tu a do no es tá dio.
§ 1º É de ver da en ti da de de prá ti ca des por ti va

de ten to ra do man do de jogo so lu ci o nar ime di a ta men-
te, sem pre que pos sí vel, as re cla ma ções di ri gi das ao
ser vi ço de aten di men to re fe ri do no in ci so III, bem
como re por tá-las ao Ou vi dor da Com pe ti ção e, nos
ca sos re la ci o na dos à vi o la ção de di re i tos e in te res ses
de con su mi do res, aos ór gãos de de fe sa e pro te ção
do con su mi dor.

§ 2º Per de rá o man do de cam po por, no mí ni mo,
dois me ses, sem pre ju í zo das san ções ca bí ve is a en ti da-
de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do man do de jogo que 
não ob ser var o dis pos to no ca put des te ar ti go.

Art. 15. 0 de ten tor do man do de jogo será uma
das en ti da des de prá ti ca des por ti va en vol vi das na
par ti da, de acor do com os cri té ri os de fi ni dos no re gu-
la men to da com pe ti ção.

Art. 16. É de ver da en ti da de res pon sá vel pela or-
ga ni za ção da com pe ti ção:

I – con fir mar, com até qua ren ta e oito ho ras de
an te ce dên cia, o ho rá rio e o lo cal da re a li za ção das
par ti das em que a de fi ni ção das equi pes de pen da de
re sul ta do an te ri or;
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II – con tra tar se gu ro de aci den tes pes so a is, ten do
como be ne fi ciá rio o tor ce dor por ta dor de in gres so, vá li do
a par tir do mo men to em que in gres sar no es tá dio;

III – dis po ni bi li zar um mé di co e dois en fer me i-
ros-pa drão para cada dez mil tor ce do res pre sen tes à
par ti da;

IV – dis po ni bi li zar uma am bu lân cia para cada
dez mil tor ce do res pre sen tes à par ti da; e

V – co mu ni car pre vi a men te à au to ri da de de sa -
ú de a re a li za ção do even to.

Art. 17. É di re i to do tor ce dor a im ple men ta ção
de pla nos de ação re fe ren tes à se gu ran ça, trans por te
e con tin gên ci as que pos sam ocor rer du ran te a re a li-
za ção de even tos es por ti vos.

§ 1º Os pi a nos de ação de que tra ta o ca put
I – se rão ela bo ra dos pela en ti da de res pon sá vel

pela or ga ni za ção da com pe ti ção, com a par ti ci pa ção das 
en ti da des de prá ti ca des por ti va que a dis pu ta rão; e

II – de ve rão ser apre sen ta dos pre vi a men te aos
ór gãos res pon sá ve is pela se gu ran ça pú bli ca das lo-
ca li da des em que se re a li za rão as par ti das da com pe-
ti ção.

§ 2º Pla nos de ação es pe ci a is po de rão ser apre -
sen ta dos em re la ção a even tos es por ti vos com ex-
cep ci o nal ex pec ta ti va de pú bli co.

§ 3º Os pla nos de ação se rão di vul ga dos no sí tio
de di ca do à com pe ti ção de que tra ta o pa rá gra fo úni co
do art. 5º no mes mo pra zo de pu bli ca ção do re gu la-
men to de fi ni ti vo da com pe ti ção.

Art. 18. Os es tá di os com ca pa ci da de su pe ri or a vin -
te mil pes so as de ve rão man ter cen tral téc ni ca de in for-
ma ções, com in fra-es tru tu ra su fi ci en te para vi a bi li zar o
mo ni to ra men to por ima gem do pú bli co pre sen te.

Art. 19. As en ti da des res pon sá ve is pela or ga ni-
za ção da com pe ti ção, bem como seus di ri gen tes res -
pon dem so li da ri a men te com as en ti da des de que tra -
ta o art. 15 e seus di ri gen tes, in de pen den te men te da
exis tên cia de cul pa, pe los pre ju í zos ca u sa dos a tor ce-
dor que de cor ram de fa lhas de se gu ran ça nos es tá di-
os ou da inob ser vân cia do dis pos to nes te ca pí tu lo.

CAPÍTULO V
Dos Ingres sos

Art. 20. É di re i to do tor ce dor par ti ci pe que os in -
gres sos para as par ti das in te gran tes de com pe ti ções
pro fis si o na is se jam co lo ca dos à ven da até se ten ta e
duas ho ras an tes do ini cio da par ti da cor res pon den te.

§ 1º 0 pra zo re fe ri do no ca put será de qua ren ta
e oito ho ras nas par ti das em que:

I – as equi pes se jam de fi ni das a par tir de jo gos
eli mi na tó ri os; e

II – a re a li za ção não seja pos sí vel pre ver com
an te ce dên cia de qua tro dias.

§ 2º A ven da de ve rá ser re a li za da por sis te ma
que as se gu re a sua agi li da de e am plo aces so à in for-
ma ção.

§ 3º É as se gu ra do ao tor ce dor par ti ci pe o for ne-
ci men to de com pro van te de pa ga men to, logo após a
aqui si ção dos in gres sos.

§ 4º Não será exi gi da, em qual quer hi pó te se, a
de vo lu ção do com pro van te de que tra ta o § 3º

§ 5º Nas par ti das que com põem as com pe ti ções
de âm bi to na ci o nal ou re gi o nal de pri me i ra e se gun da
di vi são, a ven da de in gres sos será re a li za da em, pelo
me nos, cin co pos tos de ven da lo ca li za dos em dis tri-
tos di fe ren tes da ci da de.

Art. 21. A en ti da de de ten to ra do man do de jogo
im ple men ta rá, na or ga ni za ção da emis são e ven da
de in gres sos, sis te ma de se gu ran ça con tra fal si fi ca-
ções, fra u des e ou tras prá ti cas que con tri bu am para a 
eva são da re ce i ta de cor ren te do even to es por ti vo.

Art. 22. São di re i tos do tor ce dor par ti ci pe:
I – que to dos os in gres sos emi ti dos se jam nu -

me ra dos; e
II – ocu par o lo cal cor res pon den te ao nú me ro

cons tan te do in gres so.
§ 1º 0 dis pos to no in ci so II não se apli ca aos lo -

ca is já exis ten tes para as sis tên cia em pé, nas com pe-
ti ções que o per mi ti rem, li mi tan do-se, nes ses lo ca is,
o nú me ro de pes so as, de acor do com cri té ri os de sa -
ú de, se gu ran ça e bem-es tar.

§ 2º A emis são de in gres sos e o aces so ao es tá-
dio na pri me i ra di vi são da prin ci pal com pe ti ção na ci o-
nal e nas par ti das fi na is das com pe ti ções eli mi na tó ri-
as de âm bi to na ci o nal de ve rão ser re a li za dos por
meio de sis te ma ele trô ni co que vi a bi li ze a fis ca li za ção
e o con tro le da quan ti da de de pú bli co e do mo vi men to
fi nan ce i ro da par ti da.

§ 3º O dis pos to no § 2º não se apli ca aos even -
tos es por ti vos re a li za dos em es tá di os com ca pa ci da-
de in fe ri or a vin te mil pes so as.

Art. 23. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção apre sen ta rá ao Mi nis té rio Pú bli co
dos Esta do, e do Dis tri to Fe de ral, pre vi a men te à sua
re a li za ção, os la u dos téc ni cos ex pe di dos pe los ór-
gãos e au to ri da des com pe ten tes pela vis to ria das
con di ções do se gu ran ça dos es tá di os a se rem uti li za-
dos na com pe ti ção.

§ 1º Os la u dos ates ta rão a real ca pa ci da de de
pú bli co dos es tá di os, bem como suas con di ções de
se gu ran ça.
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§ 2º Per de rá o man do de jogo por, no mí ni mo,
seis me ses, sem pre ju í zo das de ma is san ções cabí -
veis, a en ti da de de prá ti ca des por ti va de ten to ra do
man do do Jogo em que:

I – te nha sido co lo ca do à ven da nú me ro de in -
gres sos ma i or do que a ca pa ci da de de pú bli co do es -
tá dio; ou

II – te nham en tra do pes so as em nú me ro ma i or
do que a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio.

Art. 24. É di re i to do tor ce dor par ti ci pe que cons -
te no in gres so o pre ço pago por ele.

§ 1º Os va lo res es tam pa dos nos in gres sos des ti na-
dos a um mes mo se tor do es tá dio não po de rão ser di fe-
ren tes en tre si, nem da que les di vul ga dos an tes da par ti-
da pela en ti da de de ten to ra do man do de jogo.

§ 2º O dis pos to no § 1º não se apli ca aos ca sos
de ven da an te ci pa da de car nê para um con jun to de,
no mí ni mo, três par ti das de uma mes ma equi pe, bem
com o na ven da de in gres so com re du ção de pre ço
de cor ren te de pre vi são le gal.

Art. 25. O con tro le e a fis ca li za ção do aces so do
pú bli co ao es tá dio com ca pa ci da de para mais de vin te
mil pes so as de ve rá con tar com meio de mo ni to ra-
men to por ima gem das ca tra cas, sem pre ju í zo do dis -
pos to no art. 18 des ta lei.

CAPÍTULO VI
Do Trans por te

Art. 26. Em re la ção ao trans por te de tor ce do res
para even tos es por ti vos, fica as se gu ra do ao tor ce dor
par tí ci pe:

I  –  o aces so a trans por te se gu ro e or ga ni za do;
II  –  a am pla di vul ga ção das pro vi dên ci as tor na-

das e re la ção ao aces so ao lo cal da par ti da, seja em
trans por te pú bli co ou pri va do; e

III  –  a or ga ni za ção das ime di a ções do es tá dio
em que será dis pu ta da a par ti da, bem como suas en -
tra das e sa í das, de modo a vi a bi li zar, sem pre que
pos sí vel, o aces so se gu ro e rá pi do ao even to, na en -
tra da e aos me i os de trans por te, na sa í da.

Art. 27. A en ti da de res pon sá vel pela or ga ni za-
ção da com pe ti ção e a en ti da de de prá ti ca des por ti va
de ten to ra do man do de jogo so li ci ta rão for mal men te,
di re to ou me di an te con vê nio, ao Po der Pú bli co com -
pe ten te:

I  –  ser vi ços de es ta ci o na men to para uso por
tor ce do res par tí ci pes du ran te a re a li za ção de even tos
es por ti vos, as se gu ran do a es tes aces so a ser vi ço or -
ga ni za do de trans por te para o es tá dio, ain da que one -
ro so; e

II  –  meio de trans por te, ain da que one ro so,
para con du ção de ido sos, cri an ças e pes so as por ta-
do ras de de fi ciên cia fí si ca aos es tá di os, par tin do de
lo ca is de fá cil aces so, pre vi a men te de ter mi na dos.

Pa rá gra fo úni co. O cum pri men to do dis pos to
nes te ar ti go fica dis pen sa do na hi pó te se de even to
es por ti vo re a li za do em es tá dio com ca pa ci da de in fe-
ri or a vin te mil pes so as.

CAPÍTULO VII
Da Ali men ta ção e da Hi gi e ne

Art. 28. O tor ce dor par tí ci pe tem di re i to à hi gi e ne
e à qua li da de das ins ta la ções fí si cas dos es tá di os e
dos pro du tos ali men tí ci os ven di dos no lo cal.

§ 1º Po der Pú bli co, por meio de seus ór gãos de
vi gi lân cia sa ni tá ria, ve ri fi ca rá o cum pri men to do dis-
pos to nes te ar ti go, na for ma da le gis la ção em vi gor.

§ 2º É ve da do im por pre ços ex ces si vos ou au -
men tar sem jus ta ca u sa os pre ços dos pro du tos ali -
men tí ci os co mer ci a li za dos no lo cal de re a li za ção do
even to es por ti vo.

Art. 29. É di re i to do tor ce dor par tí ci pe que os es -
tá di os pos su am sa ni tá ri os em nú me ro com pa tí vel
com sua ca pa ci da de de pú bli co, em ple nas con di ções
de lim pe za e fun ci o na men to.

Pa rá gra fo úni co. Os la u dos de que tra ta o art.23
de ve rão afe rir o nú me ro de sa ni tá ri os em con di ções
de uso e emi tir pa re cer so bre a sua com pa ti bi li da de
com a ca pa ci da de de pú bli co do es tá dio.

CAPÍTULO VIII
Da Re la ção com a Arbi tra gem Espor ti va

Art. 30. É di re i to do tor ce dor que a ar bi tra gem
das com pe ti ções des por ti vas seja in de pen den te, im -
par ci al, pre vi a men te re mu ne ra da e isen ta de pres-
sões.

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção do ár bi tro e de
seus au xi li a res será de res pon sa bi li da de da en ti da de
de ad mi nis tra ção do des por to ou da liga or ga ni za do ra
do even to es por ti vo.

Art. 31. A en ti da de de ten to ra do man do do jogo
e seus di ri gen tes de ve rão con vo car os agen tes pú bli-
cos de se gu ran ça vi san do à ga ran tia da in te gri da de
fí si ca do ár bi tro e de seus au xi li a res.

Art. 32. É di re i to do tor ce dor que os ár bi tros de
cada par ti da se jam es co lhi dos me di an te sor te io, den -
tre aque les pre vi a men te se le ci o na dos.

§ 1º O sor te io será re a li za do no mí ni mo qua ren-
ta e oito ho ras an tes de cada ro da da, em lo cal e data
pre vi a men te de fi ni dos.

§ 2º O sor te io será aber to ao pú bli co, ga ran ti da
sua am pla di vul ga ção.
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CAPÍTULO IX
Da Re la ção com a Enti da de de Prá ti ca Des por ti va

Art. 33. Sem pre ju í zo do dis pos to nes ta lei, cada
en ti da de de prá ti ca des por ti va fará pu bli car do cu men-
to que con tem ple as di re tri zes bá si cas de seu re la ci o-
na men to com os tor ce do res, dis ci pli nan do, obri ga to ri-
a men te:

I  –  o aces so ao es tá dio e aos lo ca is de ven da
dos in gres sos;

II  –  me ca nis mos de trans pa rên cia fi nan ce i ra da 
en ti da de, in clu si ve com dis po si ções re la ti vas à re a li-
za ção de au di to ri as in de pen den tes, ob ser va do o dis -
pos to no art. 46-A da Lei nº 9.615, de 24 de mar ço de
1998; e

III  –  a co mu ni ca ção en tre o tor ce dor e a en ti da-
de de prá ti ca des por ti va.

Pa rá gra fo úni co. A co mu ni ca ção en tre o tor ce-
dor e a en ti da de de prá ti ca des por ti va de que tra ta o
in ci so III do ca put po de rá, den tre ou tras me di das,
ocor rer me di an te:

I  –  a ins ta la ção de uma ou vi do ria es tá vel;

II  –  a cons ti tu i ção de um ór gão con sul ti vo for -
ma do por tor ce do res não-só ci os; ou

III  –  re co nhe ci men to da fi gu ra do só cio-tor ce-
dor, com di re i tos mais res tri tos que os dos de ma is só -
ci os.

CAPÍTULO X
Da Re la ção com a Jus ti ça Des por ti va

Art. 34. É di re i to do tor ce dor que os ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va, no exer cí cio de suas fun ções, ob -
ser vem os prin cí pi os da im pes so a li da de, da mo ra li da-
de, da ce le ri da de, da pu bli ci da de e da in de pen dên cia.

Art. 35. As de ci sões pro fe ri das pe los ór gãos da
Jus ti ça Des por ti va de vem ser, em qual quer hi pó te se,
mo ti va das e ter a mes ma pu bli ci da de que as de ci sões
dos tri bu na is fe de ra is.

§ 1º Não cor rem em se gre do de jus ti ça os pro -
ces sos em cur so pe ran te a Jus ti ça Des por ti va.

§ 2º As de ci sões de que tra ta o ca put se rão dis-
po ni bi li za das no sí tio de que tra ta o pa rá gra fo úni co
do art. 5º.

Art. 36. São nu las as de ci sões pro fe ri das que
não ob ser va rem o dis pos to nos arts. 34 e 35.

CAPÍTULO XI
Das Pe na Ii da des

Art. 37. Sem pre ju í zo das de ma is san ções ca bí-
ve is, a en ti da de de ad mi nis tra ção do des por to, a liga

ou a en ti da de de prá ti ca des por ti va que vi o lar ou de
qual quer for ma con cor rer para a vi o la ção do dis pos to
nes ta lei, ob ser va do o de vi do pro ces so le gal, in ci di rá
nas se guin tes san ções:

I  –  des ti tu i ção de seus di ri gen tes, na hi pó te se
de vi o la ção das re gras de que tra tam os ca pí tu los II,
IV e V des ta lei;

II  –  sus pen são por seis me ses dos seus di ri-
gen tes, por vi o la ção dos dis po si ti vos des ta lei não re -
fe ri dos no in ci so I;

III  –  im pe di men to de go zar de qual quer be ne fí-
cio fis cal em âm bi to fe de ral; e

IV  –  sus pen são por seis me ses dos re pas ses
de re cur sos pú bli cos fe de ra is da ad mi nis tra ção di re ta
e in di re ta, sem pre ju í zo do dis pos to no art. 18 da Lei
nº 9.615, de 24 de mar ço de 1998.

§ 1º Os di ri gen tes de que tra tam os in ci sos I e II
do ca put des te ar ti go se rão sem pre:

I  –  o pre si den te da en ti da de, ou aque le que lhe
faça às ve zes; e

II  –  o di ri gen te que pra ti cou a in fra ção, ain da
que por omis são.

§ 2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Mu ni cí pi os po de rão ins ti tu ir, no âm bi to de suas com -
pe tên ci as, mul tas em ra zão do des cum pri men to do
dis pos to nes ta lei.

§ 3º A ins ta u ra ção do pro ces so apu ra tó rio acar re-
ta rá ado ção ca u te lar do afas ta men to com pul só rio dos di -
ri gen tes e de ma is pes so as que, de for ma di re ta ou in di-
re ta men te, pu de rem in ter fe rir pre ju di ci al men te na com-
ple ta elu ci da ção dos fa tos, além da sus pen são dos re-
pas ses de ver bas pú bli cas, até a de ci são fi nal.

Art. 38. A or ga ni za ção des por ti va do País in te-
gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro e é con si de ra da de
ele va do in te res se so ci al, ca ben do:

I  –  ao Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral fis ca li zar a le -
ga li da de dos atos pra ti ca dos no âm bi to das en ti da des
na ci o na is de ad mi nis tra ção do des por to e das li gas
na ci o na is, in clu si ve aque las de na tu re za fi nan ce i ra,
fis cal, con tá bil e ad mi nis tra ti va, apu ran do as res pec ti-
vas res pon sa bi li da des;

II  –  ao Mi nis té rio Pú bli co dos Esta dos e do Dis -
tri to Fe de ral fis ca li zar a le ga li da de dos atos pra ti ca-
dos no âm bi to das en ti da des es ta du a is e dis tri ta is de
ad mi nis tra ção do des por to, das li gas re gi o na is e das
en ti da des de prá ti ca des por ti va, in clu si ve aque las de
na tu re za fi nan ce i ra, fis cal, con tá bil e ad mi nis tra ti va,
apu ran do as res pec ti vas res pon sa bi li da des.

Art. 39. O tor ce dor que pro mo ver tu mul to, pra ti-
car ou in ci tar a vi o lên cia, ou in va dir lo cal res tri to aos
com pe ti do res fi ca rá im pe di do de com pa re cer às pro -
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xi mi da des, bem como a qual quer lo cal em que se re a-
li ze even to es por ti vo, pelo pra zo de três me ses a um
ano, de acor do com a gra vi da de da con du ta, sem-
pre-ju í zo das de ma is san ções ca bí ve is.

§ 1º Incor re rá nas mes mas pe nas o tor ce dor
que pro mo ver tu mul to, pra ti car ou in ci tar a vi o lên cia
num raio de cin co mil me tros ao re dor do lo cal de re a-
li za ção do even to es por ti vo.

§ 2º A ve ri fi ca ção do mau tor ce dor de ve rá ser fe -
i ta pela sua con du ta no even to es por ti vo ou por Bo le-
tins de Ocor rên ci as Po li ci a is la vra dos.

§ 3º A ape na ção se dará por sen ten ça dos ju i za-
dos es pe ci a is cri mi na is e de ve rá ser pro vo ca da pelo
Mi nis té rio Pú bli co, pela po li cia ju di ciá ria, por qual quer
au to ri da de, pelo man do do even to es por ti vo ou por
qual quer tor ce dor par ti ci pe, me di an te re pre sen ta ção.

Art. 40. A de fe sa dos in te res ses e di re i tos dos
tor ce do res em ju í zo ob ser va rá, no que cou ber, a mes -
ma dis ci pli na da de fe sa dos con su mi do res em ju í zo
de que tra ta o Tí tu lo III da Lei nº 8.078, de 11 de se -
tem bro de 1990.

Ar!. 41. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e
os Mu ni cí pi os pro mo ve rão a de fe sa do tor ce dor, e,
com a fi na li da de de fis ca li zar o cum pri men to do dis -
pos to nes ta lei, po de rão:

I  –  cons ti tu ir ór gão es pe ci a li za do de de fe sa do
tor ce dor; ou

II  –  atri bu ir a pro mo ção e de fe sa do tor ce dor
aos ór gãos de de fe sa do con su mi dor.

CAPÍTULO XII
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ri as

Art. 42. O Con se lho Na ci o nal de Espor tes  –
CN, pro mo ve rá, no pra zo de seis me ses con ta dos da
pu bli ca ção des ta lei, a ade qua ção do Có di go de Jus ti-
ça Des por ti va ao dis pos to na Lei nº 9.615, de 24 de
mar ço de 1998, nes ta lei e em seus res pec ti vos re gu-
la men tos.

Art. 43. Esta lei apli ca-se ape nas ao des por to
pro fis si o nal.

Art. 44. O dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 13,
e nos arts. 18, 22, 25 e 33 en tra rá em vi gor após seis
me ses da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 45. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con sul to
os Srs. Lí de res se, não ha ven do ob je ção, po de re mos
sub me ter, in clu í das na pa u ta ex of fi cio des ta ses são,
as in di ca ções dos Emba i xa do res do Bra sil para a Itá -
lia e Cuba. (Pa u sa.)

Não ha ven do ob je ção, va mos in clu ir, como Item
nº 24 e Item nº 25 da pa u ta, as in di ca ções dos Emba i-
xa do res para Cuba e para a Itá lia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 21:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2001
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei do

Se na do Nº 66, De 2003)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 92, de 2001 (nº 1.277/1995, na Casa de ori -
gem), que es ta be le ce, nos cri mes de ho mi cí dio e le são
cor po ral, ca u sas de au men to de pena, ten do

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Amir Lan do:

 – 1º pro nun ci a men to: fa vo rá vel ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001, com as Emen das nºs 1
e 2-CCJ, que apre sen ta;

 – 2º pro nun ci a men to: (nos ter mos do Re que ri-
men to nº 167, de 2003, de tra mi ta ção con jun ta), pela
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, que apre sen-
ta, e pela re je i ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92,
de 2001, que tra mi ta em con jun to.

Item 22:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que ri-

men to nº 166, de 2003 – art. 336, II)
(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de Lei da

Câ ma ra nº 92, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003, de au to ria do Se na dor José
Sar ney, que al te ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº
2848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Dis cus são, em con jun to, dos pro je tos e das
emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de Lei do Se na do nº 66,
com pa re cer fa vo rá vel, sem pre ju í zo das emen das.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va do.
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Vo ta ção, em glo bo, das Emen das nºs 3 e 4, da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

As Srªs e os Srs. Se na do res que as apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)

Apro va das.
Apro va do o Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de

2003, com as Emen das nºs 3 e 4-CCJ, fica pre ju di ca-
do o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001, e as
Emen das nºs 1 e 2-CCJ, a ele ofe re ci das, que tra mi ta
em con jun to.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de
2003, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 218, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003. 

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003, que al te-
ra dis po si ti vos do De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de-
zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, con so li dan do as
Emen das nºs 1 e 2, da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, apro va das pelo Ple ná rio, pro mo-
ven do ade qua ções re da ci o na is de téc ni ca le gis la ti va.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de abril de
2003. _ José Sar ney – Ro meu Tuma – Pa u lo Paim – 
Ge ral do Mes qui ra Jú ni or.

ANEXO AO PARECER Nº 218, DE 2003 

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 66, de 2003. 

Alte ra dis po si ti vos do De cre to-Lei
Nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có -
di go Pe nal.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put e o § 1º do art. 75 do De cre to-Lei

nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal,
al te ra do pela Lei nº 7.209, de 11 de ju lho de 1984,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 75. O tem po de cum pri men to das
pe nas pri va ti vas de li ber da de não pode ser
su pe ri or a 40 (qua ren ta) anos.

§ 1º Qu an do o agen te for con de na do a 
pe nas pri va ti vas de li ber da de cuja soma
seja su pe ri or a 40 (qua ren ta) anos, de vem
elas ser uni fi ca das para aten der ao li mi te
má xi mo des te ar ti go.

......................................................”(NR)

Art. 2º O De cre to-Lei nº 2.848, de 1940, pas sa a
vi go rar acres ci do do se guin te art. 68-A:

“Cir cuns tân cia qua li fi ca do ra ge né ri ca
Art. 68-A. Au men ta-se de 1/3 (um ter ço) a 2/3

(dois ter ços) a pena dos cri mes pra ti ca dos com uso
de vi o lên cia ou gra ve ame a ça, con tra agen te do Esta -
do no exer cí cio da fun ção e em ra zão dela.”

Art. 3º O § 2º do art. 121 do De cre to-Lei nº
2.848, de 1940, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção:

“Art. 121. ...............................................
§ 2º. .......................................................
..............................................................
VI – con tra agen tes do Esta do em de-

cor rên cia do exer cí cio do car go ou fun ção;
VII – por agen tes do Esta do em de cor-

rên cia do exer cí cio do car go ou fun ção:
Pena – re clu são, de 20 (vin te) a 40

(qua ren ta) anos.
.....................................................“(NR)

Art. 4º O § 3º do art. 157 do De cre to-Lei nº
2.848, de 1940, al te ra do pela Lei nº 9.426, de 24 de
de zem bro de 1996, pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 157. ...............................................
..............................................................
§ 3º Se da vi o lên cia re sul ta le são cor -

po ral gra ve, a pena é de re clu são, de 7
(sete) a 15 (quin ze) anos, além de mul ta; se
re sul ta mor te, a re clu são é de 20 (vin te) a
40 (qua ren ta) anos, sem pre ju í zo da mul-
ta.”(NR)

Art. 5º O § 3º do art. 159 do De cre-
to-Lei nº 2.848, de 1940, al te ra do pela Lei nº 
8.072, de 25 de ju lho de 1990, pas sa a vi go-
rar com a se guin te re da ção:

“Art. 159. ...............................................
..............................................................
§ 3º .......................................................
Pena – re clu são, de 24 (vin te e qua tro)

a 40 (qua ren ta) anos.
....................................................“(NR)

Art. 6º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do a 
ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
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As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 66, de 2003,

apro va do com as Emen das nºs 3 e 4 – CCJ, vai à Câ -
ma ra dos De pu ta dos.

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 92, de 2001, e as
Emen das nºs 1 e 2 – CCJ, a ele apre sen ta das, fi cam
pre ju di ca dos.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 23:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 172, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do art. 353, pa -
rá gra fo úni co, do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre-
to Le gis la ti vo nº 172, de 2003 (apre sen ta do pela Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de
seu Pa re cer nº 199, de 2003, Re la tor: Se na dor Ga ri-
bal di Alves Fi lho), que apro va a Pro gra ma ção Mo ne-
tá ria re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da fal ta de
acor do de Li de ran ças para de li be ra ção do Pro je to de
Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção, até o en-
cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
172/2003, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio Se na-
dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 219, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 172, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 172, de 2003,
que apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti va ao se -
gun do tri mes tre de 2003.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de abril de
2003. – José Sar ney – Ro meu Tuma – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Pa u lo Paim.

ANEXO AO PARECER Nº 219, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 172, de 2003.

Apro va a Pro gra ma ção Mo ne tá ria
re la ti va ao se gun do tri mes tre de 2003.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va da a Pro gra ma ção Mo ne tá ria re la ti-

va ao se gun do tri mes tre de 2003, nos ter mos da Men sa-
gem nº 73, de 2003 (nº 109, de 2003, na ori gem).

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do a 
ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Li be ra-

da a pa u ta, con gra tu lo-me com o Se na do, agra de-
cen do às Li de ran ças e aos Srs. Se na do res pelo es -
for ço que fi ze mos para de sobs tru ir a pa u ta. A ima -
gem de efi ciên cia do Se na do con ti nua. Va mos co -
me çar a pró xi ma se ma na com a pa u ta de sobs tru í-
da, vo tan do to das as ma té ri as que es tão aguar-
dan do a nos sa de ci são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 24:

MENSAGEM Nº 65, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 65, de 2003 (nº
65/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra-
ção do Se na do a es co lha do Se nhor Til-
den José San ti a go para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli-
ca de Cuba.
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A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da não de li be-
ra ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 220, DE 2003 – CRE

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o nome do
Se nhor Til den José San ti a go, para exer cer o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Cuba.

A in di ca ção foi apro va da pela Co mis são.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer

é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do ora do res ins cri tos, en cer ro a dis -

cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com a de li-

be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.(Pa-
u sa.)

Ape lo aos Srs. Se na do res que es tão nos seus
ga bi ne tes e em ou tras de pen dên ci as da Casa para
que com pa re çam ao ple ná rio. Esta mos em vo ta ção
se cre ta para a es co lha da in di ca ção de Emba i xa do-
res para Cuba e Itá lia.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta
pelo pa i nel ele trô ni co)

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, sen do a vo ta ção se cre ta, te ría mos que tor nar
a ses são fe cha da para que V. Exª pu des se usar da
pa la vra.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si-
den te, qual era o quo rum an tes da ses são?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O quo-
rum ne ces sá rio é de 41 Srs. Se na do res, e já es ta mos
com 45.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim, Sr.
Pre si den te, mas qual era o quo rum na ses são?

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Era de 64
Srs. Se na do res.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, en tão, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pela or -
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, re gis-
tro que te mos uma pri me i ra mis são para o De pu ta do
Til den San ti a go, que está sen do in di ca do e for ço sa-
men te será apro va do, com lou vor, para Emba i xa dor
em Cuba. Essa mis são é exa ta men te ten tar, jun to ao
Go ver no de Cuba, atu ar no sen ti do de li be rar os pre -
sos po lí ti cos a que nos re fe ri mos esta se ma na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Ro me ro Jucá, in fe liz men te, peço a V. Exª com pre en-
são. Te mos sido já bas tan te to le ran tes na ob ser va ção
do Re gi men to, que é a Car ta da Casa, e te mos de ze -
lar por ela, não só a Pre si dên cia, como os Srs. Se na-
do res tam bém.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Se na dor Pe dro Si mon
que a vo ta ção é por ma i o ria sim ples, ob ti do o quo rum
nor mal de ma i o ria ab so lu ta da Casa. (Pa u sa.)

Peço a pre sen ça das Srªs. e Srs. Se na do res que 
se en con tram nos seus ga bi ne tes. A Mesa vai aguar -
dar mais cin co mi nu tos, para que pos sam com pa re-
cer ao ple ná rio. (Pa u sa.)

O Se na dor Mag no Mal ta já vo tou? (Pa u sa.)

A Se na do ra He lo í sa He le na ain da não vo tou.
(Pa u sa.)

Va mos en cer rar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 52 Srs. Se na do res; e NÃO 07.

Não hou ve abs ten ções.

To tal de vo tos: 59.

Apro va da a in di ca ção.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -
si den te da Re pú bli ca.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de so li ci tar a V. Exª a
in ser ção na pa u ta de hoje da apre ci a ção do nome do
Emba i xa dor Au gus to Day rell, in di ca do para a Unes co.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A so li ci ta-
ção de V. Exª será aten di da: essa ma té ria será in clu í-
da como ter ce i ro item ex tra da pa u ta de ofí cio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 25:
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MENSAGEM Nº 66, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 66, de 2003 (nº 83/2003,
na ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú-
bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do a
es co lha do Se nhor Ita mar Au gus to Ca u ti e ro
Fran co para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca Ita li a na.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da não de li be-
ra ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 221, DE 2003 – CRE

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor Ita mar Au gus to Cu a ti e ro Fran co,
para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à
Re pú bli ca Ita li a na.

A in di ca ção foi apro va da pela Co mis são.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer

é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção, que, de acor do com a de li-

be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta
pelo pa i nel ele trô ni co)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – No bre Se -
na do ra Ana Jú lia Ca re pa, que re mos o voto de V. Exª.
(Pa u sa.)

No bre Se na dor Re nan Ca lhe i ros, es ta mos
aguar dan do o voto de V. Exª. (Pa u sa.)

Se to das as Srªs Se na do ras e os Srs. Se na do-
res já vo ta ram, vou en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-

dên cia vai pro cla mar o re sul ta do.
Vo ta ram SIM 29 Srs. Se na do res; e NÃO 25.
Hou ve duas abs ten ções.

To tal de vo tos: 56.
Apro va da a in di ca ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 26:

MENSAGEM Nº 13, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

Men sa gem nº 13, de 2003 (nº 38/2003,
na ori gem), pela qual o Pre si den te da Re-
pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do
a es co lha do Se nhor Anto nio Au gus to
Day rell de Lima, Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de De le ga-
do Per ma nen te do Bra sil jun to à Orga ni za-
ção das Na ções Uni das para a Edu ca ção,
Ciên cia e Cul tu ra.

A ma té ria cons tou da pa u ta da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria de on tem, quan do teve
sua apre ci a ção so bres ta da, em vir tu de da não de li be-
ra ção do Pro je to de Lei de Con ver são nº 3, de 2003.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 222, DE 2003 – CRE

O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en ca mi nhou
ao Se na do Fe de ral, para ser sa ba ti na do pela Co mis-
são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, o
nome do Se nhor Anto nio Au gus to Day rell de Lima,
Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de De le ga do Per ma-
nen te do Bra sil jun to à Orga ni za ção das Na ções Uni -
das para a Edu ca ção, Ciên cia e Cul tu ra.

A in di ca ção foi apro va da pela Co mis são.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer

é fa vo rá vel.
Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-

be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)
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(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta
pelo pa i nel ele trô ni co)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V. Exª tem 
a pa la vra.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, em nome da Pre si dên cia, jun -
ta men te com os Se na do res Pa u lo Paim e Sér gio
Zam bi a si, es tá va mos re ce ben do o Vice-Pre si den te
da Assem bléia Na ci o nal de Cuba, dois ou tros Par la-
men ta res e o Emba i xa dor Jor ge Lez ca no, de Cuba.
Por isso, não pu de mos vo tar a de sig na ção do Sr. Ita -
mar Fran co para a Emba i xa da da Itá lia. Des sa for ma,
Sr. Pre si den te, que ro – e essa é a ex pres são da von -
ta de de meus dois co le gas – aqui re gis trar o nos so
voto “sim”.

Tam bém in for mo à Co mis são de Re la ções Exte -
ri o res e De fe sa Na ci o nal e a to dos os Se na do res in te-
res sa dos que o Emba i xa dor Jor ge Lez ca no con vi dou,
para um café da ma nhã, na pró xi ma quar ta-fe i ra, às 8
ho ras, to dos os Se na do res que que i ram di a lo gar com
S. Exª e ob ter ex pli ca ções re fe ren tes aos as sun tos
que os Se na do res Jef fer son Pé res e Ro me ro Jucá
aqui abor da ram so bre os pro ce di men tos ha vi dos em
Cuba re la ti vos a jul ga men to de pes so as que agi ram
de ma ne i ra con si de ra da con trá ria ao sis te ma po lí ti co
cu ba no e que, por essa ra zão, fo ram con de na das.

Em nome do Emba i xa dor Jor ge Lez ca no, es tão
con vi da dos para uma re u nião to dos mem bros da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e
os de ma is Se na do res que de se ja rem es cla re ci men-
tos so bre o as sun to men ci o na do. Re pi to: a re u nião
será re a li za da das 8 ho ras às 9 ho ras, na Emba i xa da
de Cuba, onde S. Exª ofe re ce rá um café da ma nhã.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Ten do to dos

os Srs. Se na do res já vo ta do, vou en cer rar a vo ta ção.
Encer ra da a vo ta ção.
Vo ta ram SIM 42 Srs. Se na do res; NÃO 5.
To tal: 47 vo tos.
O nome do Se nhor Anto nio Au gus to Day rell de

Lima foi apro va do.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Pre si den te

da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
A Pre si dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se -

na do res que o Ple ná rio apro vou, na ses são de li be ra ti-
va do dia 25 de mar ço úl ti mo, o Pa re cer nº 34, de

2003, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia, que au to ri za a apre ci a ção ter mi na ti va, pela
Co mis são de Edu ca ção, dos Pro je tos de De cre to Le -
gis la ti vo re fe ren tes a ou tor ga e re no va ção de con ces-
são, per mis são e au to ri za ção para ser vi ços de ra di o-
di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Por en ten di men to des ta Pre si dên cia, as pro po-
si ções des sa na tu re za que já ha vi am sido apre ci a das
pela Co mis são de Edu ca ção e es ta vam aguar dan do
in clu são em Ordem do Dia fo ram en qua dra das, por
ques tão de eco no mia pro ces su al, no novo rito de fi ni-
do pelo men ci o na do Pa re cer.

Nes se sen ti do, abriu-se o pra zo de re cur so para
as re fe ri das ma té ri as, pre vis to no § 3º do art. 91 do
Re gi men to Inter no, no pe río do de 28 de mar ço a 3 do
cor ren te mês.

Fin do o pra zo, sem que te nham sido apre sen ta-
dos re cur sos, as Pro po si ções, apro va das pela Co mis-
são de Edu ca ção, vão à pro mul ga ção, e será fe i ta a
de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.

Fe i tos es ses es cla re ci men tos, a Pre si dên cia,
nos ter mos do in ci so XXXIII do art. 48 do Re gi men to
Inter no, vai ou vir o Ple ná rio so bre a ado ção des se en -
ten di men to.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Apro va do.
São os se guin tes os pro je tos a que se re fe re a

de ci são do Ple ná rio:
– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 76, de

1999 (nº 664/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá -
dio e Te le vi são Uni ver si tá ria Me tro po li ta na Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Por to Ale gre, Esta do do
Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 308, de
2001 (nº 736/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Li ber da-
de FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ouro Pre -
to, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 450, de
2001 (nº 1.032/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Pa na qua ti-
ra Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ca ru ta pe ra, Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 451, de
2001 (nº 1.033/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Pa na qua ti-
ra Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
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di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Ce dral, Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 461, de
2001 (nº 957/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Asa
Bran ca de Sal gue i ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Sal -
gue i ro, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 462, de
2001 (nº 1.114/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
“Vida” para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Mar tins, Esta -
do do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de
2002 (nº 937/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Di fu so ra Go -
mes Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis, Esta do
de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 29, de
2002 (nº 938/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Vale do
Con tes ta do Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi de i ra,
Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 30, de
2002 (nº 956/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Águas 
Qu en tes de Fer nan dó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 58, de
2002 (nº 1.162/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Auri Ver de de Ba u ru Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ba u-
ru, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 85, de
2002 (nº 1.066/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Di fu so ra Pla ti nen se Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San to
Antô nio da Pla ti na, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 86, de
2002 (nº 1.067/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Por to Ale gre de Cu ri ti ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 89, de
2002 (nº 1.098/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Di vi nó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Di vi nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 90, de
2002 (nº 1.122/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Be -
be dou ro FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Pas sos Maia, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 92, de
2002 (nº 1.150/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Ra di o di fu-
são Novo Mato Gros so Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de De ni se, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 93, de
2002 (nº 1.158/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Itaí
de Rio Cla ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ron do nó po-
lis, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 94, de 2002
(nº 1.163/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro-
va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio
Ondas Ver des de Ca tan du va Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Ca tan du va, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 96, de
2002 (nº 970/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga con ces são à RBN – Rede
Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Di a nó po lis, Esta do do To can tins;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de
2002 (nº 1.182/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Pro gres so de Des can so Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Des can so, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 100, de
2002 (nº 1.190/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Anhan güe ra S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Go iâ nia,
Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de
2002 (nº 918/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Uni -

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  17 08149ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL194     



ver so Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em onda mé dia na ci da de de São Ber nar do do
Cam po, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 113, de
2002 (nº 1.001/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
de Ipo rá Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pi ra-
nhas, Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 122, de
2002 (nº 1.108/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Cul tu ra de Apu ca ra na Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Apu ca ra na, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 124, de
2002 (nº 1.115/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rede
Asso ci a da de Di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Isa bel, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 128, de
2002 (nº 1.157/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio
Pan ta nal Co xim Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Co xim,
Esta do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 130, de
2002 (nº 1.202/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Mi la no FM
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pa ra na city, Esta do
do Pa ra ná.

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 131, de
2002 (nº 1.203/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Itaí
de Rio Cla ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de So -
no ra, Esta do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 132, de
2002 (nº 1.205/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à GMN 3 Pu -
bli ci da de Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de Di a man ti-
no, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 182, de
2002 (nº 919/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Di fu-
so ra de Pi ra ci ca ba S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ra ci ca-
ba, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 183, de
2002 (nº 920/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio So ci e-
da de Se be ri Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Se be ri,
Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 184, de
2002 (nº 958/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Pi ra juí
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Pi ra juí, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 190, de
2002 (nº 1.011/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à W.H.Z.
Empre sa Jor na lís ti ca e de Ra di o di fu são Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên-
cia mo du la da na ci da de de Ma cau, Esta do do Rio
Gran de do Nor te.

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 210, de
2002 (nº 1.180/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da
ao Sis te ma Bar re ten se de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em 
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bar re tos, Esta do
de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 211, de
2002 (nº 1.183/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Di fu so ra do Ama zo nas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ma -
na us, Esta do do Ama zo nas;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 212, de
2002 (nº 1.186/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Cu ri ma taú de Nova Cruz Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Nova Cruz, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 213, de
2002 (nº 1.187/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá -
dio Di fu so ra de Pre si den te Pru den te Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Pre si den te Pru den te, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 215, de
2002 (nº 1.206/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio FM
de Ipo rá Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ipo rá,
Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 216, de
2002 (nº 1.208/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
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que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Prin ce sa do Vale Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Açu,
Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 221, de
2002 (nº 1.281/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Ci da de de Ma rí lia Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ma rí lia,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 222, de
2002 (nº 1.164/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Rá dio Hertz de Fran ca Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da-
de de Fran ca, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 223, de
2002 (nº 1.269/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Rá dio Tran sa mé ri ca de Bra sí lia Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du-
la da na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 234, de
2002 (nº 1.179/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são da Rá dio O
Dia FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de do Rio de Ja -
ne i ro, Esta do do Rio de Ja ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 244, de
2002 (nº 1.116/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Ra di o di fu-
são Novo Mato Gros so Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ju -
a ra, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 248, de
2002 (nº 1.481/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Extre ma
Co mu ni ca ções FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Extre ma, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 251, de
2002 (nº 1.615/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rede Vi tó-
ria Ré gia de Rá dio Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 254, de
2002 (nº 1.193/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio
Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda. para ex plo rar ser vi ço

de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 262, de
2002 (nº 1.006/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Clu be Mar co ni Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di-
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pa ra gua çu
Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 267, de
2002 (nº 1.160/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à RBN –
Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Pos se, Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 279, de
2002 (nº 999/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga à Rá dio Ver de Vale do Ara -
gua ia Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Mi ne i ros,
Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 284, de
2002 (nº 1.340/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Ra di o di fu são Índio Con dá Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 304, de
2002 (nº 1.435/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Jor -
nal A Crí ti ca Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São Ga bri el da Ca cho e i ra, Esta do do Ama zo nas;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 306, de
2002 (nº 1.450/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Ru ral de Con cór dia Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Con -
cór dia, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 307, de
2002 (nº 1.454/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Au ro ra Co -
mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bo -
ni to, Esta do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 320, de
2002 (nº 1.484/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Di fu so ra São Jo a quim Ltda. para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de São 
Jo a quim, Esta do de San ta Ca ta ri na;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 325, de
2002 (nº 1.514/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
Asso ci a do de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Na tal, Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 327, de
2002 (nº 1.528/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Rá dio Pa ra na í ba Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de 
Itum bi a ra, Esta do de Go iás;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 328, de
2002 (nº 1.530/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à KMR – Te -
le co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ja ci a ra,
Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 332, de
2002 (nº 1.577/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são da Som pur
São Pa u lo Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 350, de
2002 (nº 1.121/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à RBN –
Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 351, de
2002 (nº 1.124/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Lu ce na e
Cas tro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de Cha pa di nha,
Esta do do Ma ra nhão;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 365, de
2002 (nº 1.181/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que Apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da
à Rá dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S/A para ex plo rar ser -
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Pi ra ci ca ba, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 393, de
2002 (nº 1.449/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Cru ze i ro da Ba hia S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em mé dia na ci da de de Sal va dor,
Esta do da Ba hia;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 396, de
2002 (nº 1.337/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio

So li mões Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Nova Igua çu,
Esta do do Rio de Ja ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 397, de
2002 (nº 1.455/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
No tí ci as de Ta tuí Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ta tuí,
Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 398, de
2002 (nº 1.458/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Emis so ras
So le da den se de Ra di o di fu são Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de So le da de, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 406, de
2002 (nº 1.500/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são dos Empre -
en di men tos Ra di o fô ni cos Sul mi nas Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo -
du la da na ci da de de Ita ju bá, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 413, de
2002 (nº 1.399/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Rá dio 900 de Paty do
Alfe res Ltda. a ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bo te lhos,
Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 417, de
2002 (nº 1.408/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são ao Sis te ma
La ge a do de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Cu i a bá, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 440, de
2002 (nº 1.535/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Emis so-
ras Sul Bra si le i ras Ltda. para exe cu tar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Pa nam-
bi, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 441, de
2002 (nº 1.538/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Ra di o di-
fu são Ita puí Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de San to Antô -
nio da Pa tru lha, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 442, de
2002 (nº 1.547/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Cul tu ra AM S/A para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 444, de
2002 (nº 1.363/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Pa ra na vaí Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pa ra na vaí, Esta -
do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 446, de
2002 (nº 1.578/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à RBN –
Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci -
da de de San ta rém, Esta do do Pará;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 447, de
2002 (nº 1.579/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à RBN –
Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de Alme i rim, Esta do do Pará;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 448, de
2002 (nº 1.582/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da So ci e-
da de Rá dio Cul tu ra Ri o gran di na Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Rio Gran de, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 449, de
2002 (nº 1.602/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Jar -
dim FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Jar dim,
Esta do do Ce a rá;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 462, de
2002 (nº 1.629/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Empre -
sa Jor na lís ti ca No ro es te Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
San ta Rosa, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 463, de
2002 (nº 1.633/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Prin ce sa do Oes te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Xan xe-
rê, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 465, de
2002 (nº 1.653/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Imem buí S.A. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta Ma ria,
Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 486, de
2002 (nº 1.159/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio

Estre la de Ibi ú na Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o-
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na
Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 502, de
2002 (nº 1.300/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Cul tu ra de Cam po Gran de Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cam po Gran de, Esta do de Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 504, de
2002 (nº 1.333/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Di fu-
so ra Rhe ma Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ba -
rão de Anto ni na, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 505, de
2002 (nº 1.339/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Empre -
sa de Ra di o di fu são Tu pi nam bás Ltda. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci -
da de de Dou ra dos, Esta do do Mato Gros so do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 533, de
2002 (nº 1.326/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al de Oro bó a exe -
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Oro bó, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 535, de
2002 (nº 1.358/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da LK Ra di-
o di fu são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do
do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 536, de
2002 (nº 1.453/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Itaí
de Rio Cla ro Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ti ba gi, Esta -
do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 537, de
2002 (nº 1.457/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à 
Rá dio Ita i pu Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Foz de Igua çu, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 539, de
2002 (nº 1.478/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Nova Oli -
ve i ra FM Ste reo S/C Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Cru ci lân dia, Esta do de Mi nas Ge ra is;
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– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 540, de
2002 (nº 1.517/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Cru -
ze i ro FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Cru ze i-
ro do Sul, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 541, de
2002 (nº 1.557/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Ser -
ra na FM S/C Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ca cho e i ras de Ma ca cu, Esta do do Rio de Ja ne i ro;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 543, de
2002 (nº 1.592/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à RB - Rá dio
e Te le vi são Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Rio 
Ba na nal, Esta do do Espí ri to San to;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 544, de
2002 (nº 1.616/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Fun da ção
Edu ca ti va, Cul tu ral e Fi lan tró pi ca Ma ria Efi gê nia Fer -
ra ci ni Cam pos para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
de sons e ima gens na ci da de de Assis Cha te a u bri-
and, Esta do do Pa ra ná;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 555, de
2002 (nº 1.398/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Mo ra da
dos Rios S/C Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Con chal, Esta do de São Pa u lo;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 556, de
2002 (nº 1.103/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Te le vi-
são Nor te do RGS Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são de sons e ima gens na ci da de de Ca ra zi nho,
Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 563, de
2002 (nº 1.353/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Fe li-
ci da de FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca bro-
bó, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 566, de
2002 (nº 1.818/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Rá dio Fe li-
ci da de FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pe tro lân dia,
Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 570, de
2002 (nº 1.880/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),

que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Inter vox
Trans mis sões e Sis te mas Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Por to Belo, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 581, de
2002 (nº 1.865/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Ide al Dis -
tri bu i do ra de Ima gem e Som Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Re ci fe, Esta do de Per nam bu co;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 606, de
2002 (nº 1.560/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Cru -
ze i ro FM Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Glo ri-
nha, Esta do do Rio Gran de do Sul;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 609, de
2002 (nº 1.640/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Vi tó ria Co -
mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São Gon ça lo do Sa pu caí, Esta do de Mi nas Ge ra is;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 635, de
2002 (nº 1.720/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Clu -
be FM Are ná po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di-
o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Are ná po lis, Esta do de Mato Gros so;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 718, de
2002 (nº 1.879/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Se ri dó Cen tral para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Ca i có,
Esta do do Rio Gran de do Nor te;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 754, de
2002 (nº 1.732/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio
Ca no i nhas Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu-
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po-
lis, Esta do de San ta Ca ta ri na;

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 758, de
2002 (nº 1.802/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à Se sal –
Co mu ni ca ção e Infor má ti ca Ltda. para ex plo rar ser vi-
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Cam bé, Esta do do Pa ra ná; e

– Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 765, de
2002 (nº 2.088/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à Elo Co mu-
ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de 
sons e ima gens na ci da de de Ca ru a ru, Esta do de Per-
nam bu co.
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Com re fe rên cia aos Pro je tos de De cre to Le gis-
la ti vo nºs 107 e 332, de 2002, são os se guin tes os tex -
tos fi na is ofe re ci dos pela Co mis são Di re to ra:

PARECER Nº 223, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 107, de 2002 (nº 918, de 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o Tex to Fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 107, de 2002 (nº
918, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro -
va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Uni ver so
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de São Ber nar do do Cam -
po, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de abril de
2003. _ José Sar ney – Ro meu Tuma – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Pa u lo Paim. 

ANEXO AO PARECER Nº 223, DE 2003

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 107, de 2002 (nº 918, de 2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,   , Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go
o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº  , DE 2003

Apro va o ato que re no va a con ces-
são da Rá dio Uni ver so Ltda. para ex plo-
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de São Ber nar do
do Cam po, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre-

to de 28 de de zem bro de 1998, que re no va por 10
(dez) anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces-
são da Rá dio Uni ver so Ltda., para ex plo rar, sem di re i-
to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de São Ber nar do do Cam -
po, Esta do de São Pa u lo.

Pa rá gra fo úni co. A ou tor ga foi de fe ri da ori gi na ri-
a men te como per mis são à So ci e da de Rá dio Ca pi va ri
Ltda., au to ri za da a mu dar sua de no mi na ção so ci al
para So ci e da de Rá dio Inde pen dên cia Ltda., e trans -
fe ri da para a Rá dio Diá rio do Gran de ABC Ltda. Em
con se qüên cia de ci são da úl ti ma, que re sul tou na for -
ma ção de duas no vas so ci e da des, a Te le vi são Diá rio

do Gran de ABC S/C Ltda., e a Rá dio Con ti nen tal S.A., 
a con ces são foi trans fe ri da para a Rá dio Con ti nen tal
S.A., que à épo ca da ex pe di ção do ato de trans fe rên-
cia já ha via al te ra do seu tipo so ci e tá rio para so ci e da-
de por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta da e a sua de -
no mi na ção so ci al para Rá dio Uni ver so Ltda.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

PARECER Nº 224, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 332, de 2002 (nº 1.577, de
2001 , na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta o Tex to Fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 332, de 2002 (nº
1.577, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que re no va a per mis são da Som pur São
Pa u lo Ra di o di fu são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra -
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

Sala de Re u niões da Co mis são, 16 de abril de
2003. _ José Sar ney – Ro meu Tuma – Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or – Pa u lo Paim.

ANEXO AO PARECER Nº 224, DE 2003

Tex to fi nal do Pro je to de De cre to Le -
gis la ti vo nº 332, de 2002 (nº 1.577, de
2001 , na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu, Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, in ci so XXVIII, do Re gi men to Inter no, pro mul go
o se guin te

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2003

Apro va o ato que re no va a per mis são
da Som pur São Pa u lo Ra di o di fu são Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no-
ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta-

ria nº 360, de 24 de o de 2000, que re no va por 10
(dez) anos, a par tir de 13 de agos to de 1996, a per -
mis são ou tor ga da à Som pur São Pa u lo Ra di o di fu são
Ltda., ou tor ga da ori gi na ri a men te à Som pur-Ra di o di-
fu são Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so -
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de São Pa u-
lo, Esta do de São Pa u lo.
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Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 227, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos ur gên cia, nos ter mos do art. 336,

in ci so II, do Re gi men to Inter no, para o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984 – Lei de
Exe cu ção Pe nal e o De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou -
tu bro de 1941 – Có di go de Pro ces so Pe nal e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Arthur
Vir gí lio – José Agri pi no – Tião Vi a na – Re nan
Ca lhe i ros.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to será sub me ti do à vo ta ção.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o re que ri men to, a ma té ria a que se re -

fe re fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da ses são de -
li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 228, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 160 do Re gi men to Inter no

do Se na do Fe de ral, re que i ro a de di ca ção da Hora do
Expe di en te, no dia 22 de abril de 2003, a ho me na gem
ao Dia do Índio.

Jus ti fi ca ção

Não há ne ces si da de de por me no ri zar o pa pel
do ín dio na his tó ria bra si le i ra para que se com pre en-
da sua im por tân cia. Exis te hoje no povo bra si le i ro,
acre di to, ple na cons ciên cia a res pe i to da re le vân cia,
em to dos os sen ti dos da bra si li da de, das na ções que
com pu nham a po pu la ção ori gi nal da ter ra que se tor -
na ria este país. É o sen ti do do Dia do Índio, co me mo-
ra do a 19 de abril.

Qu an do os pri me i ros eu ro pe us apor ta ram no
que é o atu al ter ri tó rio bra si le i ro, a po pu la ção des se
ter ri tó rio so ma ria cin co mi lhões de ha bi tan tes, so-

man do-se as di ver sas na ções. Esse cál cu lo, so bre o
qual ine xis te una ni mi da de, ba se ia-se em le van ta men-
tos et no ló gi cos re cen tes. Con si de ra-se pro vá vel, po -
rém, que essa po pu la ção fos se ain da ma i or.

Des de essa épo ca, as mor tes por as sas si na tos,
do en ças con ta gi o sas, per da de ter ras, su i cí di os,
guer ras tri ba is e con fi na men tos, en tre ou tras vi o lên ci-
as, fi ze ram com que essa po pu la ção se re du zis se a
270 mil ín di os, pou co mais que 5 por cen to da po pu la-
ção ori gi nal.

A flo res ta que co bria toda a re gião cos te i ra bra si-
le i ra, a exem plo do ín dio, foi in ter pre ta da pe los pri me i ros
eu ro pe us como uma bar re i ra à pe ne tra ção e ocu pa ção
do que con si de ra vam uma nova ter ra, uma nova fren te
de ex pan são eco nô mi ca, ain da que nes se mo men to re -
du zi da à pi lha gem e ao ex tra ti vis mo. Des sa flo res ta res -
tam hoje cer ca de 8 por cen to. Em ou tras pa la vras, nem
mes mo o de sas tre eco ló gi co im pos to à co ber tu ra ori gi-
nal da ter ra bra si le i ra foi tão dra má ti co quan to o que se
fez com a po pu la ção in dí ge na.

Inves ti ga ções fe i tas por pes qui sa do res como
Aryon DaLL’Igna Ro dri gues, in di cam que, no fi nal do
sé cu lo 15, nada me nos do que 1.175 di fe ren tes lín-
guas eram fa la das por essa po pu la ção ori gi nal. Hoje,
es sas lín guas fo ram re du zi das a 170, fa la das hoje por 
206 di fe ren tes et ni as. Se gun do es ti ma ti vas do an tro-
pó lo go e ex-se na dor Darcy Ri be i ro, ape nas en tre
1900 e 1957 de sa pa re ce ram 87 et ni as.

Obser ve-se que, mes mo as sim, o Bra sil per ma-
ne ce como um dos pa í ses mais ri cos, se não o mais
rico, em di ver si da de cul tu ral, pa tri mô nio es tra té gi co
num mun do que se mo di fi ca de for ma ace le ra da – em
um pro ces so que, in fe liz men te, con duz à per da de
iden ti da de de po vos in te i ros.

A cri a ção de re ser vas e o cres ci men to re cen te
das po pu la ções in dí ge nas não fo ram su fi ci en tes para
evi tar a ago nia de al guns des ses po vos. Seu fu tu ro,
como o fu tu ro do con jun to das na ções in dí ge nas, de -
pen de, em par te, da de ci são do Esta do de as se gu rar,
de fato, a ga ran tia fí si ca e cul tu ral des ses po vos, ins -
cri ta na Cons ti tu i ção de 1988. Na Ama zô nia, onde
está a ma i or par te des sas po pu la ções, a ex plo ra ção
eco nô mi ca cos tu ma cons ti tu ir uma ame a ça di re ta aos 
ín di os. Atin ge-se seu am bi en te fí si co e sua es ta bi li da-
de cul tu ral.

No Bra sil, a pos se das ter ras in dí ge nas está as -
se gu ra da pela Cons ti tu i ção, como pro pri e da de da
União, da mes ma for ma que os re cur sos mi ne ra is do
seu sub so lo. Só a União, com a anuên cia do Con gres-
so, pode au to ri zar sua ex plo ra ção. A vi gi lân cia de las,
no en tan to, é pre cá ria, es pe ci al men te em re giões
mais iso la das.

De se ja mos mais do que lem brar o Dia do Índio e 
do que ho me na ge ar es sas na ções. Pro po mos uma
am pla re fle xão não ape nas so bre o pas sa do, mas
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prin ci pal men te so bre o pre sen te e o fu tu ro. Pro po mos
que o Se na do Fe de ral se de bru ce so bre os pro ble-
mas das na ções in dí ge nas e so bre qual será seu fu tu-
ro, que se con fun de com o do Bra sil.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na dor
João Ca pi be ri be – Ro ber to Sa tur ni no – (ILEGÍVEL) –
Ga ri bal di Ne ves – José Ma ra nhão – (ILEGÍVEL)– Pa trí-
cia Sa bo ya Ja mes – Eu rí pe des Ca mar go – Ael ton Fre -
i tas – Ro me ro Jucá – (ILEGÍVEL) – Babá Ma cha do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 229, DE 2003

Nos ter mos do ar ti go 160 do Re gi men to Inter no,
re que re mos que o tem po des ti na do ao Expe di en te de 
uma das pró xi mas ses sões do Se na do Fe de ral seja
des ti na do a ho me na ge ar o Dr. Ma no el Fran cis co do
Nas ci men to Bri to, que foi um dos ma i o res jor na lis tas
do Bra sil, con du zin do, du ran te mu i tos anos, com des -
te mor e gran de bri lho, o Jor nal do Bra sil, do qual foi
seu Di re tor-Pre si den te.

Jus ti fi ca ção

O jor na lis ta Nas ci men to Bri to foi uma das per so-
na li da des mais avan ça das do jor na lis mo bra si le i ro,
pro mo ven do, em 1956, a re for mu la ção do Jor nal do
Bra sil, como seu en tão Su pe rin ten den te. Em 1960,
as su miu o car go de Di re tor-Exe cu ti vo do im por tan te
jor nal bra si le i ro e, pela sua luta em fa vor da li ber da de
de ex pres são, foi Pre si den te da Asso ci a ção Inte ra me-
ri ca na de Impren sa. A ele foi ou tor ga do o Prê mio Ma -
ria Mo ors Ca bot, um dos mais im por tan tes na área de 
co mu ni ca ção no mun do. É, por to dos os seus tí tu los,
me re ce dor da ho me na gem ora pro po mos ao Se na do
da Re pú bli ca, in clu si ve pelo exem plo de co ra gem
que, no exer cí cio do jor na lis mo, le gou às no vas ge ra-
ções de jor na lis tas. Fa le ci do no dia 8 de fe ve re i ro cor -
ren te, seu nome, como su ge ri mos, me re ce jus ta evo -
ca ção.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB – Tas so Je re is-
sa ti – Ro me ro Jucá – Ante ro Paes de Bar ros – Lú -
cia Vâ nia – Le o nel Pa van – José Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 230, DE 2003

So li ci ta o de sar qui va men to do PLC
119/1995 ar qui va do em vir tu de do § 1º do 
art. 332 do Re gi men to Inter no do Se na do
Fe de ral, com re da ção dada pela Re so lu-
ção nº 17, de 2002.

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro a Vos sa Exce -

lên cia o de sar qui va men to do PLC 119/95, de au to ria
do De pu ta do Val de mar Cos ta Neto, ar qui va do em
fun ção do § 1º do art. 332 do Re gi men to Inter no des ta
Casa, com a re da ção dada pela Re so lu ção nº 17 de
2002.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-
dor Mar ce lo Cri ve la, PL/RJ.– Se na do res – José
Ma ra nhão – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in-
ta ni lha – Luiz Otá vio – Pa u lo Octá vio – Eu rí pe des
Ca mar go  – Fer nan do Be zer ra – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ger son Ca ma ta – Íris de Ara ú jo – João Ba -
tis ta Mot ta – Ael ton Fre i tas – Alo í zio Mer ca dan te –
Ana Jú lia Ca re pa – Antô nio Car los Va la da res –
Du ci o mar Cos ta – Ro se a na Sar ney – Val dir Ra upp
– Se na dor Edu ar do Aze re do – Se na do ra Ide li Sal -
vat ti – Se na dor Hé lio Cos ta – Se na dor João Alber to
Sou za – Se na dor José Agri pi no – Se na dor Ney Su -
as su na – Se na dor Re gi nal do Du ar te – Se na dor Ro -
meu Tuma – Se na dor Sér gio Ca bral – Se na dor Tião
Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido pre en che os re qui si tos re gi men ta is e, nos
ter mos do § 1º do art. 332 da Lei Inter na, de pen de de
de li be ra ção do Ple ná rio.

Em vo ta ção o re que ri men to de de sar qui va men-
to do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 119, de 1995.

As Sras. e os Srs. Se na do res que o apro vam
per ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 119, de 1995,

vol ta a tra mi tar e vai ao exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel.

A SRA. ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
gos ta ria de re gis trar o se guin te: 17 de abril de 1996.
Ro do via PA-150, Eldo ra do dos Ca ra jás. Por vol ta das
15h30, o ma jor Oli ve i ra já está po si ci o na do à al tu ra do 
qui lô me tro 95, na cur va do S, com o efe ti vo de 69 ho -
mens. Por vol ta das 16h30, che ga a tro pa do co ro nel
Pan to ja: 85 ho mens. Entre os dois gru pos de sol da-
dos, no as fal to da es tra da, cen te nas de ho mens, mu -
lhe res e cri an ças do Mo vi men to dos Tra ba lha do res
Ru ra is Sem Ter ra.

O mas sa cre, se gun do tes te mu nhas, co me çou
com a exe cu ção do de fi ci en te men tal Amân cio Ro dri-
gues dos San tos, o pri me i ro sem-ter ra a tom bar.
Amân cio, que era sur do e mudo, ao ver a for ma ção do 
co ro nel Pan to ja à sua fren te – e por ser in ca paz de
ou vir os ti ros que os mi li ta res já dis pa ra vam para o
alto –, in ves tiu con tra al guns po li ci a is e foi der ru ba do
a gol pes de cas se te tes e co ro nha das. Ca í do, re ce beu
três ti ros. O la u do ne cróp si co de Amân cio, re a li za do
pelo Insti tu to Mé di co Le gal Re na to Cha ves, de Ma ra-
bá, re ve la três cor tes de apro xi ma da men te oito cen tí-
me tros cada um na ca be ça, re sul tan tes de gol pes
que re ce beu, e um pro jé til alo ja do no cé re bro, ca u sa
da mor te. Ao ver o com pa nhe i ro mor to pela tro pa do
co ro nel Pan to ja, os sem-ter ra avan çam so bre os mi li-
ta res com paus e pe dras. Alguns po li ci a is são atin gi-
dos e a tro pa re cua uma de ze na de me tros, para logo
avan çar no va men te, des sa vez dis pa ran do ra ja das de 
me tra lha do ras.

Do ou tro lado da pis ta, ao co man do do ma jor Oli ve-
i ra, os po li ci a is tam bém ati ram à von ta de. Em pâ ni co, en -
cur ra la dos, os sem-ter ra cor rem para os la dos, pro cu ran-
do se re fu gi ar nas mar gens da ro do via. (...)

Srªs e Srs. Se na do res, este tex to cons ta da pá -
gi na do MST na Inter net e é as si na do pelo jor na lis ta
Mar cio Fre net ti. O tex to foi re di gi do com base em de -
po i men tos das tes te mu nhas do mas sa cre de Eldo ra-
do do Ca ra jás – aos qua is tam bém tive aces so –, que
ama nhã, dia 17 de abril, com ple ta rá sete anos. 

Essa man cha con ti nua im pu ne para a his tó ria do
nos so Esta do do Pará, por que, in fe liz men te, os ver da de i-
ros cul pa dos ain da não es tão pre sos, so men te uma pes -
soa se en con tra pre sa. Digo isso por que além dos 19
mor tos, há mais de 60 pes so as atin gi das no mas sa cre
que ain da têm se qüe las. O pior é que a tão pro pa ga da
re for ma agrá ria – como dis se on tem na au diên cia pú bli ca

do Mi nis tro da Agri cul tu ra – foi, na ver da de, uma “fa -
ve li za ção” agrá ria do nos so País.

Por tan to, que este mo men to sir va para re fle xão,
in clu si ve da pró pria Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos,
pois não é pos sí vel con vi ver mos com tan ta im pu ni da-
de, que man cha não só o Esta do do Pará, mas tam -
bém o povo bra si le i ro.

Te nho cer te za de que o Mi nis tro da Jus ti ça vai
to mar pro vi dên ci as no sen ti do de que as in jus ti ças se -
jam cor ri gi das. E faço ques tão de fa zer este re gis tro
hoje, no Se na do Fe de ral, para lem brar o in fe liz ani ver-
sá rio do mas sa cre de Eldo ra do de Ca ra jás no dia de
ama nhã.

Sr. Pre si den te, so li ci to que meu pro nun ci a men-
to seja pu bli ca do na ín te gra nos Ana is da Casa.

Obri ga da.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DA SRª

SENADORA ANA JÚLIA CAREPA.
A SRA.  ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA)

– Sr. Pre si den te,Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri -
bu na para uma rá pi da co mu ni ca ção so bre um fato
ocor ri do há sete anos e que, até os dias de hoje é
lem bra do com tris te za, re vol ta e in dig na ção.

Quem não lem bra des te fato:

“ 17 de abril de 1996. Ro do via PA-150,
Eldo ra do dos Ca ra jás. Por vol ta das 15h30,
o ma jor Oli ve i ra já está po si ci o na do à al tu ra
do qui lô me tro 95, na cur va do S, com um
efe ti vo de 69 ho mens. Por vol ta das 16h30,
che ga a tro pa do co ro nel Pan to ja: 85 ho-
mens. Entre os dois gru pos de sol da dos, no
as fal to da es tra da, cen te nas de ho mens,
mu lhe res e cri an ças do Mo vi men to de Tra-
ba lha do res Sem Ter ra.

O mas sa cre, se gun do vá ri as tes te mu-
nhas, co me çou com a exe cu ção do de fi ci en-
te men tal Amân cio Ro dri gues dos San tos, o
pri me i ro sem ter ra a tom bar. Amân cio, que
era sur do e mudo, ao ver a for ma ção do co -
ro nel Pan to ja à sua fren te - e por ser in ca-
paz de ou vir os ti ros que os mi li ta res já dis -
pa ra vam para o alto -, in ves tiu con tra al guns
po li ci a is e foi der ru ba do a gol pes de cas se-
te tes e co ro nha das. Ca í do, re ce beu três ti-
ros. O la u do ne cróp si co de Amân cio, re a li-
za do pelo Insti tu to Mé di co-Le gal Re na to
Cha ves, de Ma ra bá, re ve la três cor tes de
apro xi ma da men te 8 cen tí me tros cada um
na ca be ça, re sul tan tes dos gol pes que re ce-
beu, e um pro jé til alo ja do no cé re bro, ca u sa
da mor te. Ao ver o com pa nhe i ro mor to pela
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tro pa do co ro nel Pan to ja, os sem ter ra avan -
çam so bre os mi li ta res com paus e pe dras.
Alguns po li ci a is são atin gi dos e a tro pa re-
cua uma de ze na de me tros, para logo avan -
çar no va men te, des sa vez dis pa ran do ra ja-
das de me tra lha do ras.

Do ou tro ex tre mo da pis ta, ao co man-
do do ma jor Oli ve i ra, os po li ci a is tam bém
ati ram à von ta de. Em pâ ni co, en cur ra la dos,
os sem ter ra cor rem para os la dos, pro cu-
ran do se re fu gi ar nas mar gens da ro do via.

Com a de ban da da dos sem ter ra, a
de sobs tru ção da es tra da - ob je ti vo ofi ci al da
ope ra ção - já foi cum pri da. Mas os po li ci a is
se guem ati ran do.

..............................................................
Des de an tes do iní cio do ti ro te io, o

sem ter ra Ozi el Alves Pe re i ra, de 18 anos,
es ta va no car ro de som do MST gri tan do
pa la vras de or dem para seus com pa nhe i ros
e in cen ti van do-os à re sis tên cia. Qu an do a
fu zi la ria co me çou e ele per ce beu a gra vi da-
de da si tu a ção, aca bou se re fu gi an do, jun to
com ou tras pes so as, numa casa de ma de i ra
à be i ra da es tra da. Mu i tos vi ram (tes te mu-
nha ram em ju í zo) Ozi el ser pre so pe los po li-
ci a is, al ge ma do e re ti ra do da casa. Cons ta
tam bém dos de po i men tos que Ozi el foi ar-
ras ta do pe los ca be los e es pan ca do an tes
de ser mor to com qua tro ti ros à que i ma-rou-
pa. A tes te mu nha Luiz Van der lei da Sil va
não só afir ma que pre sen ci ou a cena, como
no me ia um dos exe cu to res de Ozi el: o ma jor
Oli ve i ra, au tor de dois ti ros de re vól ver con -
tra o sem ter ra.

Na mes ma casa onde Ozi el se re fu gi-
ou an tes de mor rer uma re por ter, en car re-
ga da de co brir a ma ni fes ta ção dos sem ter -
ra pela TV Li be ral, de Ma ra bá. Co ra jo sa, ela 
sai da casa, iden ti fi ca-se como re pór ter e
pede, aos gri tos, que os po li ci a is pa rem de
ati rar na que la di re ção, avi san do que ali só
há mu lhe res e cri an ças. A re pór ter é le va da
pe los sol da dos para um dos ôni bus alu ga-
dos pela PM, e pou co vê de po is dis so. Per -
ce be, po rém, uma ir re gu la ri da de: os mi li ta-
res à sua vol ta es tão sem a obri ga tó ria tar ja
de iden ti fi ca ção no pe i to (a ob ser va ção
cons ta de vá ri os ou tros de po i men tos).

No meio da tor men ta, o la vra dor Iná cio
Pe re i ra, de 56 anos, usa de as tú cia para so -
bre vi ver. Ele fa zia par te do gru po de sem

ter ra que pro cu ra va en fren tar a tro pa co-
man da da pelo ma jor Oli ve i ra. Com o avan ço
dos sol da dos, foi der ru ba do e pi so te a do. No
chão, apa vo ra do com os ti ros e ven do gen te
tom bar ao seu lado, re sol veu fi car iner te, fin -
gir-se de mor to. Per ma ne ceu as sim um lon -
go tem po, não sabe di zer quan to.

Con ta ram-se de ze no ve mor tos no
mas sa cre, to dos sem ter ra, to dos ho mens, e 
80 fe ri dos - 69 sem ter ra e onze sol da dos
da po lí cia Mi li tar. Do lado da PM, o nú me ro
é o cer to, mas do lado dos sem ter ra não
deu pra con fe rir. Tes te mu nhas dis se ram, em 
seus de po i men tos à pro mo to ria, ter vis to cri -
an ças e mu lhe res mor tas...”

Este tex to, Srªs e Srs. Se na do res, cons ta na
pá gi na da in ter net do MST e é as si na do pelo re pór-
ter Mar co Fre ne te, cer ta men te es cri to com base nos 
de po i men tos de tes te mu nhas do mas sa cre de Eldo -
ra do dos Ca ra jás.

Nem a ri que za de de ta lhes, que se tor nou pú bli-
ca, pois, ima gens do mas sa cre fo ram ve i cu la das am -
pla men te pela te le vi são, foi su fi ci en te para que se fi -
zes se jus ti ça nes te caso.

A re vol ta que se sen te até hoje, Sr. Pre si den te,
vem da tru cu lên cia da ação po li ci al. Da or dem de
“de sobs tru ir a ro do via a qual quer cus to”, dada pelo
en tão Go ver na dor do Pará, Almir Ga bri el e re pas sa-
da pelo en tão se cre tá rio de se gu ran ça pú bli ca, Pa -
u lo Set te Câ ma ra e exe cu ta da pe los seus su bor di-
na dos. A re vol ta, Se nhor pre si den te, per sis te, so-
bre tu do, pela im pu ni da de que se re pe te nes te caso, 
com na cha ci na da Can de lá ria, do Ca ran di ru e de
tan tas ou tras.

No caso de Eldo ra do, os man dan tes fi ca ram
fora do pro ces so ju di ci al des de o iní cio. E dos 150 po -
li ci a is en vol vi dos na tru cu len ta ope ra ção po li ci al, ape -
nas um foi con de na do, mas, se quer fi cou pre so,
aguar da em li ber da de o jul ga men to de re cur so apre -
sen ta do por sua de fe sa. Isso ocor re, numa pro va do
fra cas so do nos so ju di ciá rio, em so lu ci o nar ques tões
como esta. 

O mas sa cre de Eldo ra do to mou re per cus são in -
ter na ci o nal. Isto, so ma do a pí fia ação do nos so ju di-
ciá rio, le vou à Co mis são Inte ra me ri ca na dos Di re i tos
Hu ma nos da OEA (Orga ni za ção dos Esta dos Ame ri-
ca nos) a abrir in ves ti ga ção so bre o caso. E no seu re -
la tó rio de ad mis si bi li da de, a Co mis são des ta ca que
as in ves ti ga ções re a li za das pela Po lí cia Mi li tar vi ci a-
ram o pro ces so. Esta é uma das ma i o res ver go nhas
que o Bra sil pas sa à ní vel in ter na ci o nal.

Te nho dito nes te Ple ná rio, Se nhor Pre si den te,
que a im pu ni da de é uma das prin ci pa is ca u sas da cri -
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mi na li da de e da vi o lên cia no nos so País, seja no cri -
me or ga ni za do, seja na ex plo ra ção do tra ba lho es cra-
vo e mes mo na cor rup ção. A cer te za da im pu ni da de
es ti mu la a con tra ven ção, a ação cri mi no sa.

O Povo Bra si le i ro não su por ta mais isso. Arris co
a di zer, que o re cla mo por mu dan ças que re pre sen tou
o re sul ta do das úl ti mas ele i ções, que co lo cou um
ope rá rio na pre si dên cia da Re pú bli ca, foi mu i to im pul-
si o na do pela in to le rân cia às in jus ti ças, à im pu ni da de,
à cor rup ção e ao fra co de sem pe nho das ins ti tu i ções
que tem por fi na li da de re gu lar as re la ções so ci a is.

So mos tes te mu nhas do es for ço do nos so go ver-
no, do go ver no Lula, já nos seus pri me i ros me ses, em
pro mo ver ações que re pre sen tam mu dan ças efe ti vas
no com ba te à cri mi na li da de e à ile ga li da de. O lan ça-
men to do Pro gra ma de Com ba te ao Tra ba lho Escra vo,
as ações do Mi nis té rio da Jus ti ça que so mam es for ços
jun to aos es ta dos para o com ba te do cri me or ga ni za do,
as ar ti cu la ções do Mi nis té rio do de sen vol vi men to Agrá -
rio jun to aos de ma is ór gãos de go ver no no es for ço de
vi a bi li zar efe ti va men te a re for ma agrá ria, e as sim re du-
zir a pres são que vem do cam po, são al guns exem plos
de ações que, em bre ve es pa ço de tem po, será sen ti da
de for ma con cre ta pela po pu la ção.

Fi na li zo, Srªs e Srs. Se na do res, con gra tu lan do
àque les que es tão pro mo ven do mar chas por este
Bra sil afo ra, em pro tes te pela vi o lên cia ocor ri da em
17 de abril de 1996 e pela im pu ni da de que per sis te
até os dias de hoje, já que os man dan tes e exe cu to res
da que la cha ci na que hor ro ri zou o Bra sil e o mun do
es tão sol tos. E as sim, Se nhor Pre si den te, me jun tan-
do a es tes e a to dos que não per de a ca pa ci da de de
se in dig nar, por que acre di tam que as mu dan ças e as
trans for ma ções ne ces sá ri as para um mun do mais
jus to e mais dig no de cor rem daí.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.

Du ran te o dis cur so da Sra. Ana Jú lia
Ca re pa, o Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mar ce lo Cri vel la, Su plen te de Se-
cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Vol-
ta-se à lis ta de ora do res.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, pedi à Mesa que me ins cre ves se para uma co -
mu ni ca ção ina diá vel. E fa lei com o Pre si den te, com a
Asses so ria. La men ta vel men te, no en tan to, não fui ins -
cri to. Assim, eu pe di ria a V.Exª que me con ce des se a
pa la vra ape nas para uma co mu ni ca ção de ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – A pa -
la vra será dada a V. Exª as sim que o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no ter mi nar o seu dis cur so.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-
den te, já ha via fa la do com o Pre si den te José Sar ney
e tam bém com a Asses so ria, mas, la men ta vel men te,
não me ins cre ve ram.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, de mi nha par te, cedo a mi nha vez ao 
no bre Se na dor Efra im Mo ra is e ouço a sua co mu ni ca-
ção de ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Se na-
dor Efra im Mo ra is, V. Exª quer fa zer uso da pa la vra? O 
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no con cor dou que V. Exª o
faça em pri me i ro lu gar.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Obri ga-
do, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Sr. Pre si den te, agra -
de ço a be ne vo lên cia de V. Exª, mas fa rei a mi nha bre -
ve co mu ni ca ção no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con -
ce do a pa la vra o no bre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

V. Exª dis põe de 20 para o seu pro nun ci a men to.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje, ti -
ve mos uma ma nhã de gran de pro du ti vi da de. Vo ta mos
20 me di das pro vi só ri as, apro va mos os no mes de três
em ba i xa do res, apro va mos um pro je to de lei que ele va
as pe nas dos cri mes que clas si fi cam. Enfim, em uma
quar ta-fe i ra que pre ce de o do min go de Pás coa, isso
é iné di to. Re al men te, não ha via tido co nhe ci men to de
uma pro du ção em ter mos de vo ta ção tão gran de às
vés pe ras de um fe ri a do, no caso, a Se ma na San ta.

Sr. Pre si den te, es ta mos de pa ra béns, é um re -
go zi jo, mas vou pe dir a aten ção e a pa ciên cia das
Srªs e dos Srs. Se na do res para fa lar so bre um tema
que tem sido abor da do nos úl ti mos me ses com uma
fre qüên cia mu i to ma i or do que qual quer ou tro.Escu tei
vá ri as de ze nas de pro nun ci a men tos im por tan tes, sé -
ri os, re ve lan do a pre o cu pa ção com a se gu ran ça pú -
bli ca em todo País, do Ama pá ao Rio Gran de do Sul. É
cla ro que há uma pre o cu pa ção ma i or com o meu
Esta do, o Rio de Ja ne i ro, e com a mi nha ci da de, que
apre sen ta al gu mas par ti cu la ri da des, al guns fa to res
es pe cí fi cos que agra vam o pro ble ma lá. O pro ble ma
exis te em todo o País, no Rio ape nas an te ci pa do por
fa to res a que já me re fe ri des ta tri bu na. Não vou to mar
o tem po dos Srs. Se na do res re pe tin do es sas par ti cu-
la ri da des ne ga ti vas, in fe li zes, do Rio de Ja ne i ro.

Mas o fato é que a vi o lên cia é um fe nô me no na -
ci o nal que pre o cu pa o Se na do, a opi nião pú bli ca do
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País, a so ci e da de bra si le i ra. Por quê? Por que o qua -
dro de ex plo são da cri mi na li da de no Bra sil re ve la, no
fun do, um si nal cla ro do iní cio de um pro ces so de
gran de pro fun di da de e de enor me gra vi da de de de-
sin te gra ção da so ci e da de bra si le i ra.

A po pu la ção car ce rá ria mais do que du pli cou,
nos úl ti mos doze anos, pas san do de 110 mil para 250
mil pre sos. A es ta tís ti ca de mor te vi o len ta é as sus ta-
do ra e já está pro du zin do al te ra ção na pi râ mi de de -
mo grá fi ca do País que, na par te re fe ren te aos ho-
mens en tre 18 e 25 anos, já apre sen ta um den te, re-
ve lan do a quan ti da de enor me de jo vens que tem mor -
ri do nes sa ver da de i ra guer ra, que é a guer ra da cri mi-
na li da de, não só no Rio de Ja ne i ro, mas em todo o
País.

A po lí cia par ti cu lar cres ce enor me men te e já é
mais de três ve zes o con tin gen te da po lí cia do Esta do.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
per mi te um apar te?

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Em um ins tan te, Se na dor.

Enfim, Sr. Pre si den te, mata-se mu i ta gen te,
pren de-se mu i to mais, co lo ca-se po lí cia par ti cu lar na
rua e o pro ble ma, em vez de re du zir-se, agra va-se,
au men ta. Como eu dis se, é um pro ces so de de sin te-
gra ção da so ci e da de bra si le i ra mu i to mais gra ve do
que sim ples men te um des cu i do, uma de sa ten ção
para com a ques tão da se gu ran ça pú bli ca, para com a 
atu a ção das po lí ci as ou mes mo do Po der Ju di ciá rio.

Vou ou vir o apar te do Se na dor Ney Su as su na e
pros se gui rei em se gui da.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Qu e ro sa -
u dar V. Exª. O tema é atu a lís si mo, para nos sa in fe li ci-
da de. É im pres si o nan te como é fe i ta uma guer ra en tre
dois pa í ses e, dos 250 mil sol da dos que in va di ram o
Ira que, ape nas 118 mor re ram. Quem dera ti vés se-
mos ape nas isso de mor tes, por ano, no Bra sil! E não
es ta mos em guer ra. V. Exª está co ber to de ra zão: a ju -
ven tu de prin ci pal men te paga pelo pro ble ma da se gu-
ran ça pú bli ca, sem con tar as mor tes nos mor ros, que
não são re gis tra das, de vi do à luta pelo co man do do
trá fi co de dro gas. Tal vez, em um mês, haja 118 mor -
tes, en quan to em uma guer ra in te i ra o mes mo nú me-
ro de sol da dos mor reu. Te mos que ata car de fren te
esse pro ble ma. V. Exª está co ber to de ra zão. Pa ra-
béns!

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Se na dor Ney Su as su na, te nho ou vi do pro nun ci a-
men tos sé ri os de V. Exª so bre esse tema, que pre o cu-
pa toda a so ci e da de bra si le i ra, que pede so cor ro ur -
gen te e efi caz, a esta al tu ra, ao Go ver no Fe de ral.

A so ci e da de está sa tu ra da de in jus ti ças, de de -
si gual da des his tó ri cas gri tan tes e da onda de ci nis mo
e de de te ri o ra ção dos va lo res éti cos e mo ra is tra di ci o-
na is, fru to, em gran de par te, da vi são ne o li be ral que
do mi nou o País. 

Enfim, a so ci e da de bra si le i ra, de po is de 20 anos 
de es tag na ção eco nô mi ca, de pa ra li sia do pro ces so
de de sen vol vi men to que vi nha se re a li zan do com tan -
to êxi to, pede so cor ro ao Go ver no. E va mos ter, pela
pri me i ra vez nes tes tem pos mo der nos, um pla no de
se gu ran ça de âm bi to na ci o nal, con ca te na do, co or de-
na do e pro mo vi do pelo Go ver no Fe de ral. Será um
pla no de lon go pra zo, ama du re ci do, sé rio, e não uma
atu a ção epi só di ca em res pos ta a de ter mi na do emo ci-
o na lis mo sur gi do de al gum acon te ci men to mais gra-
ve. E já te ría mos tido co nhe ci men to des se pla no se o
Mi nis tro da Jus ti ça não ti ves se, in fe liz men te, ado e ci-
do no dia em que de ve ria es tar aqui para nos apre-
sen tar o pro gra ma.

É uma ati tu de que re fle te ama du re ci men to. Va -
mos con fi ar que esse pro gra ma te nha êxi to. Mas esse 
êxi to será fa tal men te li mi ta do se o País não re to mar o
seu di na mis mo eco nô mi co e so ci al, que ca rac te ri zou
a so ci e da de e a eco no mia bra si le i ra du ran te o sé cu lo
XX. A par tir da úl ti ma dé ca da do sé cu lo pas sa do, hou -
ve um pro ces so de es tan ca men to, de es tag na ção,
que aca bou pro du zin do a si tu a ção atu al. Hou ve uma
de sin te gra ção por su per po si ção de fa to res, ou seja, a 
ca u sa ção des se fe nô me no é múl ti pla e não de cor ren-
te de um ou dois fa to res ape nas. A so ci e da de pre ci sa
de cres ci men to, de di na mis mo eco nô mi co e so ci al,
mas foi vi o len ta da por um pro ces so de es tag na ção
de ter mi na do por uma po lí ti ca eco nô mi ca e so ci al er -
ra dís si ma, cha ma da ne o li be ral. Essa po lí ti ca con fi ou
tudo ao mer ca do, como se ele pu des se re sol ver to dos
os pro ble mas, in clu si ve os da se gu ran ça pú bli ca. O
mer ca do até deu a res pos ta: a po lí cia pri va da, pri va ti-
za da, par ti cu lar, cres ceu mu i to mais do que a po lí cia
ofi ci al. Entre tan to, isso não re sol veu ab so lu ta men te
nada; ao con trá rio, agra vou o pro ble ma da se gu ran ça.

Sr. Pre si den te, faz par te des se qua dro a ex pec-
ta ti va fa vo rá vel cri a da com a ele i ção do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va. A frus tra ção des sa ex pec ta-
ti va se ria mais um fa tor agra van te no qua dro de de te-
ri o ra ção e de de sa gre ga ção so ci al, com con se qüên-
ci as im pre vi sí ve is. Não que ro es pe cu lar so bre isso,
Sr. Pre si den te, mas sin to que a ne ga ti vi da de re sul tan-
te de uma even tu al frus tra ção se ria efe ti va men te de -
sas tro sa. Não que ro pen sar nis so e não acre di to que
ve nha a ocor rer essa frus tra ção. Ao con trá rio, acre di-
to que as ex pec ta ti vas se rão re a li za das, efe ti va das, e
que a in ter ven ção do Go ver no Fe de ral, por meio des -
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se pro gra ma de ação, tam bém na área da se gu ran ça
pú bli ca, re sul ta rá em uma me lho ria subs tan ci al.

Entre tan to, Sr. Pre si den te, é pre ci so tam bém re -
vi ta li zar a eco no mia. Não que ro ini ci ar pre ma tu ra-
men te a dis cus são so bre as re for mas pre vi den ciá ria
e tri bu tá ria – os pro je tos es tão sen do fi na li za dos, e te -
re mos opor tu ni da de de dis cu tir em pro fun di da de,
com bas tan te tem po, es sas duas pro po si ções –, cu -
jos re sul ta dos, evi den te men te, se rão po si ti vos, in clu-
si ve so bre a eco no mia. No en tan to, temo que, em bo ra
bas tan te po si ti vos, em ter mos do di na mis mo da eco -
no mia bra si le i ra, os re sul ta dos ain da não se jam su fi-
ci en tes para pro pi ci ar o cres ci men to que a so ci e da de
bra si le i ra de man da, da or dem de 5% ou 6% ao ano,
no mí ni mo. O Bra sil já cres ceu a 7% e foi fe liz nes sa
épo ca, por que o cres ci men to eco nô mi co pos si bi li ta
toda uma dis tri bu i ção, mar gens para re dis tri bu i ção,
re cur sos para apli ca ção em pro gra mas, in clu si ve de
se gu ran ça. Uma das li mi ta ções do pro gra ma de se gu-
ran ça pú bli ca nos Esta dos e por par te do Go ver no Fe -
de ral é a es cas sez de re cur sos. No meu Esta do, o Rio 
de Ja ne i ro, se ria ne ces sá rio tri pli car o efe ti vo da Po lí-
cia os ten si va e mes mo da Po lí cia Ju di ciá ria. Onde es -
tão os re cur sos para isso? O Go ver na dor que pre ten-
des se isso se ria logo en qua dra do na Lei de Res pon-
sa bi li da de Fis cal, su je i to a ser pre so exa ta men te por
des res pe i to à Lei. Enfim, au sên cia de re cur sos é algo
que cons ti tui obs tá cu lo para a so lu ção des se e de to -
dos os ou tros pro ble mas que afli gem a so ci e da de
bra si le i ra que se de sin te gra.

É ur gen te, ab so lu ta men te im pres cin dí vel e ne -
ces sá ria a re to ma da do di na mis mo da eco no mia bra -
si le i ra ao ní vel mí ni mo de 5% ao ano. Enten do que as
re for mas são ne ces sá ri as, mas, in fe liz men te, a meu
ju í zo, não são su fi ci en tes, Sr. Pre si den te. É pre ci so,
na mi nha opi nião, uma re to ma da fir me dos in ves ti-
men tos pú bli cos. Há qua se vin te anos, de sa cre di-
tou-se do in ves ti men to pú bli co nes te País. Acre di-
tou-se que o in ves ti men to pri va do, que as de ci sões
de mer ca do se ri am su fi ci en tes para co lo car em mar -
cha essa eco no mia, que tem a vo ca ção do di na mis-
mo, mas re quer, exi ge, uma pre sen ça fir me do Esta do
co man dan do, ori en tan do os in ves ti men tos e re a li zan-
do ele pró prio os in ves ti men tos. Inves ti men to es ta tal
in duz o in ves ti men to pri va do.

Nós já ti ve mos aqui, hoje, um ex ce len te pro nun-
ci a men to do Se na dor Del cí dio Ama ral, apar te a do
pelo Se na dor Mão San ta. E di zia o Se na dor Mão San -
ta que, em ma té ria de ener gia elé tri ca, é pre ci so que
haja uma an te ci pa ção so bre a de man da, que os in-
ves ti men tos pre ce dam à de man da para cri ar o di na-
mis mo, o es tí mu lo ao cres ci men to eco nô mi co. Tem

toda a ra zão S. Exª. A ener gia elé tri ca, o pe tró leo, os
trans por tes, en fim, toda a in fra-es tru tu ra da eco no mia
que su por ta o cres ci men to eco nô mi co tem que ser
co man da da por in ves ti men tos pú bli cos do Esta do
bra si le i ro. Esse, por sua vez, pre ci sa ter re cur sos a
fim de in du zir e cri ar con di ções pro pí ci as ao in ves ti-
men to pri va do, que vem com ple men tan do na pul ve ri-
za ção dos in ves ti men tos em se to res com ple men ta-
res. É im por tan te que o Esta do bra si le i ro dis po nha de
mar gens para isso, algo como R$30 bi lhões para re a-
li zar in ves ti men tos pú bli cos, pelo me nos. É ne ces sá-
rio que o or ça men to con te com essa mar gem. Não vai 
con tar este ano, mas a par tir dos pró xi mos anos é fun -
da men tal que haja mar gem para a re a li za ção des ses
in ves ti men tos, a fim de que a eco no mia pos sa ga nhar
o di na mis mo que a so ci e da de re quer para sus tar o
pro ces so de de sin te gra ção que vem se ma ni fes tan do
na ex plo são de cri mi na li da de e ques tão da se gu ran ça
pú bli ca.

O Bra sil não pode es pe rar até 2006, não. Isso
tem que acon te cer a par tir do ano que vem. Se, a par-
tir do ano que vem, ain da for ne ces sá ria a ma nu ten-
ção do su pe rá vit fis cal ele va do, su pe ri or a 4%, se ain -
da for ne ces sá ria a ma nu ten ção da taxa de ju ros,
tam bém, no pa ta mar ele va do que se en con tra hoje, é
pre ci so ge rar re cur sos para esse in ves ti men to es ta tal.
Eu não vejo al ter na ti va, Sr. Pre si den te, se não ele var
ain da um pou co mais a car ga tri bu tá ria so bre a so ci e-
da de bra si le i ra. Tra ta-se de uma emer gên cia, Sr. Pre -
si den te. A Na ção bra si le i ra tem que se cons ci en ti zar
de que é pre ci so sair des se pro ces so de es tag na ção,
me di an te uma ala van ca po de ro sa da pre sen ça de in -
ves ti men tos no Esta do, e, para tal, é pre ci so ha ver re -
cur sos.

A car ga tri bu tá ria bra si le i ra é mu i to ele va da
hoje? É, re la ti va men te ao que foi, mas não re la ti va-
men te a ou tros pa í ses do mun do. Car gas tri bu tá ri as
su pe ri o res a 40% do PIB es tão pre sen tes hoje em
Isra el, Ale ma nha, No ru e ga, Fran ça, Áus tria, Po lô nia,
Hun gria, Ho lan da, Su é cia, Di na mar ca.Não é ne nhum
fe nô me no ex tra or di ná rio a ne ces si da de de to mar re -
cur sos dos que gas tam em Mi a mi, Nova Ior que ou
Dis ney lân dia para re a li zar in ves ti men tos es ta ta is po -
de ro sos, ala van cas de im pul si o na men to na eco no mia
bra si le i ra, a fim de tirá-la des sa es tag na ção, des sa
pas ma ce i ra em que se afun dou des de os pri me i ros
anos 90 do sé cu lo pas sa do, de po is de uma his tó ria
de cres ci men to e êxi to re co nhe ci dos in ter na ci o nal-
men te exa ta men te por apli ca ção de pla ne ja men to de
lon go pra zo, de as so ci a ção num sis te ma mis ta de
pre sen ça do Esta do, com em pre sas pri va das, com
um mer ca do. Quer di zer, essa as so ci a ção den tro de
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um sis te ma mis to – Esta do/ini ci a ti va pri va da – no Bra -
sil se re ve lou ex tre ma men te efi caz.

É im por tan te re cu pe rar isso, pôr um fim a essa
si tu a ção. É cla ro que um pon to fi nal já foi co lo ca do
com a vi tó ria do Lula, mas é pre ci so que não se te nha
medo de ou sar, in clu si ve com re la ção ao in ves ti men to
es ta tal, onde ele é ne ces sá rio, que é, exa ta men te,
nos se to res de in fra-es tru tu ra. São es ses se to res que
sus ten tam e abrem as pos si bi li da des de re vi ta li za ção
da eco no mia com os in ves ti men tos no se tor pri va do.
Sem essa con di ção, Sr. Pre si den te, ire mos fi car aqui
no Se na do, du ran te anos, ou vin do dis cur sos e mais
dis cur sos so bre a ques tão da se gu ran ça pú bli ca, sem 
po der re sol vê-la, por que, sem a re vi ta li za ção da eco -
no mia será im pos sí vel ar ran car esse pro ces so de de -
sa gre ga ção que atin ge tudo: a ques tão mo ral, éti ca,
fa mi li ar e a pos si bi li da de ou o prog nós ti co da vida in -
di vi du al de cada bra si le i ro, den tro des sa mas sa de
mi lhões de ex clu í dos. Só na ci da de do Rio de Ja ne i ro
são mais de um mi lhão de pes so as com ple ta men te
fora da pos si bi li da de de uma vida dig na. É cla ro que
es sas pes so as per de ram os seus li a mes com a so ci e-
da de e os va lo res que ori en ta ram a edi fi ca ção des ta
Na ção bra si le i ra.

Por tan to, é pre ci so que res ta u re mos como con -
di ção sine qua non, con di ção pri mor di al e es sen ci al,
a re to ma da do di na mis mo eco nô mi co. Não va mos ser 
mo des tos e di zer que 3,5% ou 4% de cres ci men to por 
ano é su fi ci en te. Não é não, Sr. Pre si den te. O Bra sil
pre ci sa cres cer mais de 5% ao ano para po der in cor-
po rar essa mas sa de ex clu í dos e dar sen ti do à vida de 
cada um dos jo vens bra si le i ros de hoje, dar sen ti do
tam bém à pró pria so ci e da de, à pró pria vi são co le ti va
des ta na ção, que acre di tou em Luiz Iná cio Lula da Sil -
va – e con ti nua acre di tan do. É nos so de ver co la bo rar
para que não haja frus tra ção de ex pec ta ti vas, o que
se ria um de sas tre na ci o nal com ple to, e, sim, con fir-
me-se essa ex pec ta ti va de que to das es sas ques tões
pos sam ser re sol vi das a par tir des se pon to a que me
re fe ri hoje e que, como dis se, já foi ob je to de dis cur-
sos mu i to im por tan tes aqui nes te ple ná rio nos úl ti mos
dias: a se gu ran ça pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Efra im Mo ra is, para uma co mu ni-
ca ção ina diá vel, pelo pra zo de cin co mi nu tos, nos ter mos
do art. 14, in ci so VII, do Re gi men to Inter no.

O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, obri ga do pela to le rân cia.

A nos sa in ten ção é apre sen tar à Mesa Di re to ra
do Se na do Fe de ral pro pos ta de emen da cons ti tu ci o-

nal pro pon do al te ra ção ao §1º, do art. 100, da Cons ti-
tu i ção, com dois ob je ti vos bá si cos:

1) Li mi tar o mon tan te má xi mo a ser com pro me ti-
do no or ça men to com o pa ga men to de pre ca tó ri os,
que não de na tu re za ali men tí cia, ao má xi mo de 2%
das re ce i tas cor ren tes lí qui das, con for me de fi ni ção
con fe ri da por le gis la ção com ple men tar; e

2) Per mi tir, su pe ra do o li mi te má xi mo su pra de fi-
ni do, que os dé bi tos se jam par ce la dos em até 60 me -
ses, de modo a es ca lo nar o im pac to de pre ca tó ri os de 
ma i or va lor so bre a Fa zen da Pú bli ca.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ob je ti vo
prin ci pal des sa ini ci a ti va é evi tar que os en tes fe de ra-
ti vos se jam fi nan ce i ra men te in vi a bi li za dos por com-
pro mis sos as su mi dos no pas sa do, sem fe rir, evi den-
te men te, o lou vá vel es pí ri to in tro du zi do pela Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal.

Di ria que é im por tan te ana li sar a si tu a ção e, aci -
ma de tudo, apro vá-la por que nas úl ti mas ele i ções foi
pos sí vel ve ri fi car que al guns Pre fe i tos e Go ver na do-
res pa ga ram pre ca tó ri os fora da or dem, fi can do os
Go ver nos que os su ce de ram obri ga dos a hon rar ime -
di a ta men te di ver sos com pro mis sos, de acor do com o
que de ter mi na o §2º, do art. 100 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral.

Estou en ca mi nhan do à Mesa essa pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção, que, em bo ra apro va da há
pou co tem po, em fe ve re i ro de 2000, pre ci sa des sa
cor re ção.

Pre ten dia ain da abor dar um ou tro as sun to nes ta
ses são, mas, la men ta vel men te, o nos so tem po é de
ape nas cin co mi nu tos. Não pre ten dia fa zer uma aná li-
se de da tas re don das, como cem dias, seis me ses ou
um ano, mas como o pró prio Pre si den te Lula ocu pou
a rede na ci o nal de rá dio e te le vi são para se auto-ava -
li ar, na con di ção de Se na dor da Re pú bli ca e par la-
men tar de opo si ção, sin to-me tam bém no di re i to de
fa zer uma aná li se re la ti va aos cem dias do Go ver no
Lula.

So li ci to, en tão, a V. Exª que au to ri ze a trans cri-
ção in te gral do nos so dis cur so nos Ana is da Casa,
bem como sua di vul ga ção no Jor nal do Se na do  em
A Voz do Bra sil.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da a V. Exª pela to le rân cia.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO

SENADOR EFRAIM MORAIS.
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra apro va da re la ti-
va men te há pou co tem po – mais pre ci sa men te em 14
de fe ve re i ro de 2000 –, a Emen da Cons ti tu ci o nal nº
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30, que se trans for mou no ar ti go 100 da Cons ti tu i ção
Fe de ral e tra ta do re gi me de pa ga men to de pre ca tó ri-
os, já ge rou al guns trans tor nos re sul tan tes de sua re -
da ção, que aqui pre ten de mos co men tar e, mais que
isso, ob je ti va men te, pro por cor re ção.

Com essa fi na li da de, es ta mos en ca mi nhan do à
Mesa Di re to ra do Se na do Fe de ral Pro pos ta de Emen -
da Cons ti tu ci o nal. A al te ra ção que pro po mos é ao pa -
rá gra fo 1º do ar ti go 100 da Cons ti tu i ção, com dois ob -
je ti vos bá si cos:

1. Li mi tar o mon tan te má xi mo a ser com pro me ti do
no Orça men to com o pa ga men to de pre ca tó ri os, que
não de na tu re za ali men tí cia, ao má xi mo de 2% (dois por
cen to) das re ce i tas cor ren tes lí qui das, con for me de fi ni-
ção con fe ri da por le gis la ção com ple men tar;

2. Per mi tir, su pe ra do o li mi te má xi mo su pra de fi-
ni do, que os dé bi tos se jam par ce la dos em até 60
(ses sen ta) me ses, de modo a es ca lo nar o im pac to de
pre ca tó ri os de ma i or va lor so bre a Fa zen da pú bli ca.

Des sa for ma, o re fe ri do pa rá gra fo 1º do ar ti go
100 pas sa a ter a se guin te re da ção:

“É obri ga tó ria a in clu são, no or ça men-
to das en ti da des de di re i to pú bli co, de ver ba
ne ces sá ria ao pa ga men to de seus dé bi tos
ori un dos de sen ten ças tran si ta das em jul ga-
do, cons tan te de pre ca tó ri os ju di ciá ri os, até
o li mi te má xi mo de dois por cen to das re ce i-
tas cor ren tes lí qui das, como de fi ni do em lei
com ple men tar, apre sen ta dos até 1º de ju lho,
fa zen do-se o pa ga men to até o fi nal do exer -
cí cio se guin te ou em até ses sen ta par ce las,
no caso em que ex ce de rem o li mi te má xi mo,
quan do te rão seus va lo res atu a li za dos mo-
ne ta ri a men te.”

O ob je ti vo prin ci pal des ta ini ci a ti va é evi tar que
os en tes fe de ra ti vos se jam fi nan ce i ra men te in vi a bi li-
za dos por com pro mis sos as su mi dos no pas sa do,
sem fe rir o lou vá vel es pí ri to in tro du zi do pela Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal na con du ção das fi nan ças
pú bli cas em nos so País. Pre ten de mos, mes mo de po-
is de apro va da essa pro po si ção, apre sen tar ou tra, no
sen ti do de de fi nir como cri me o des cum pri men to de
seus man da men tos, em com ple men to ao es for ço de
re gu la ri zar a si tu a ção – hoje caó ti ca – exis ten te no
âm bi to do pa ga men to de pre ca tó ri os.

A si tu a ção pre sen te deve-se ao fato de di ver sos
go ver nan tes vi rem des cum prin do as obri ga ções con -
cer nen tes a pre ca tó ri os, ora de vi do à im pos si bi li da de
fi nan ce i ra de pa gar, ora de vi do à le niên cia de al guns
ór gãos do Po der Ju di ciá rio em fa zer cum prir suas de -
ter mi na ções.

É cer to que, por ve zes, ao Ju di ciá rio é di fí cil dis -
cer nir en tre im pos si bi li da de de pa ga men to e ma no-
bras pro te la tó ri as dos go ver nan tes em exer cí cio, da -
das as ca rac te rís ti cas emi nen te men te téc ni cas des se
com ple xo tema e a fal ta de trans pa rên cia crô ni ca do
ana crô ni co sis te ma de con ta bi li da de pú bli ca ora vi-
gen te em nos so País.

Ade ma is, após as úl ti mas ele i ções, foi pos sí vel
ve ri fi car que al guns pre fe i tos e go ver na do res pa ga-
ram pre ca tó ri os fora da or dem, fi can do os go ver nos
que os su ce de ram, obri ga dos a hon rar ime di a ta men-
te di ver sos com pro mis sos, na for ma do § 2º do art da
Cons ti tu i ção Fe de ral, in ver bis:

“Art.100. ................................................
§ 2º As do ta ções or ça men tá ri as e os

cré di tos aber tos se rão con sig na dos di re ta-
men te ao Po der Ju di ciá rio, ca ben do ao Pre -
si den te do Tri bu nal que pro fe rir a de ci são
exe qüen da de ter mi nar o pa ga men to se gun-
do as pos si bi li da des do de pó si to, e au to ri-
zar, a re que ri men to do cre dor, e ex clu si va-
men te para o caso de pre te ri men to de seu
di re i to de pre ce dên cia, o se qües tro da
quan tia ne ces sá ria à sa tis fa ção do dé bi to.”

Tal ma no bra, de todo con de ná vel, que vi sou a
in vi a bi li zar fi nan ce i ra men te a ad mi nis tra ção dos su-
ces so res de fi ni dos pe las ur nas, será de fi ni ti va men te
eli mi na da após a apro va ção da re da ção que ora
pro po mos.

To ma mos como pa râ me tro para o es ta be le ci-
men to do li mi te má xi mo o mon tan te apu ra do das re -
ce i tas cor ren tes lí qui das, por ser de fi ni ção já exis ten-
te na Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal. Man te mos as -
sim a har mo nia do sis te ma de nor mas ora exis ten te
para fi nan ças pú bli cas, tor nan do pos sí vel a im ple-
men ta ção ime di a ta da re gra que es ta mos pro pon do.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, re cor da mos,
já de fi ne li mi tes má xi mos em ba sa dos no mon tan te
das re ce i tas cor ren tes lí qui das para des pe sas com
pes so al, para en di vi da men to, para gas tos pre vi den-
ciá ri os, en tre ou tros.

Ou tro ob je ti vo cen tral da pre sen te pro po si ção é
im pe dir que as obri ga ções com pre ca tó ri os eli mi nem
a ca pa ci da de de in ves ti men to dos en tes fe de ra ti vos,
em sua gran de ma i o ria com a sua ca pa ci da de fi nan-
ce i ra com ba li da. Tor na-se in viá vel o de sen vol vi men to
eco nô mi co e so ci al de um mu ni cí pio ou es ta do sem
que ele te nha uma ca pa ci da de mí ni ma de re a li zar in -
ves ti men tos em in fra-es tru tu ra e em po lí ti cas de or -
dem so ci al. Sem es ses in ves ti men tos, não há de sen-
vol vi men to eco nô mi co e, con se qüen te men te, não
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cres cem as re ce i tas pú bli cas, per pe tu an do o ci clo de
di fi cul da des, apro fun da men to da po bre za e pos ter ga-
ção de com pro mis sos.

É para so cor rer o ins ti tu to dos pre ca tó ri os que
apre sen ta mos a pre sen te pro pos ta, vi san do tor nar
efe ti va men te pos sí vel o seu pa ga men to or de na do,
mo ra li zan do a si tu a ção. O não es ta be le ci men to até o
pre sen te mo men to, de um li mi te má xi mo, no nos so
en ten di men to, co li diu com a re a li da de da ad mi nis tra-
ção pú bli ca em sa tis fa zer as ne ces si da des de par ce la
da so ci e da de que de pen de do cum pri men to das atri -
bu i ções ca pi ta ne a das aos en tes fe de ra ti vos, até mes -
mo para sua so bre vi vên cia. Não pode o pa ga men to
de pre ca tó ri os pre ce der, por exem plo, aos gas tos
com sa ú de pú bli ca.

Por fim, fi xa mos sua vi gên cia para o pri me i ro dia
do exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te a sua apro va ção,
de sor te a evi tar mo di fi ca ções de nor mas fi nan ce i ras
no de cor rer do exer cí cio, o que pro vo ca ria inú me ras
di fi cul da des. Des sa for ma con ce de mos aos en vol vi-
dos o ne ces sá rio pra zo para adap ta ção ao novo man -
da men to que ora su ge ri mos ao País ado tar.

Estou cer to, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do-
res, de que esta é uma ques tão de re le vo e in te res se
pú bli co pri o ri tá rio, para a qual con ta rei com a má xi ma
aten ção do Con gres so Na ci o nal.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – A so li ci-

ta ção de V. Exª será aten di da nos ter mos re gi men ta is.
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Re nan

Ca lhe i ros, como Lí der, para uma co mu ni ca ção de in -
te res se par ti dá rio, por cin co mi nu tos.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Como Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
em pre go, para os jo vens, é uma das mais gra ves
ques tões da so ci e da de bra si le i ra. Há mais de três mi -
lhões e meio de jo vens de sem pre ga dos, na fa i xa dos
15 aos 24 anos, pro cu ran do tra ba lho. Eles re pre sen-
tam cer ca de me ta de dos de sem pre ga dos na ci o na is.

O pro ble ma é tão gra ve que re sul tou em com -
pro mis so de cam pa nha de qua se to dos os can di da tos
à Pre si dên cia da Re pú bli ca, in clu si ve do Pre si den te
Lula. Está no Pro gra ma de Go ver no do PT, no ca pí tu-
lo so bre Cres ci men to, Empre go e Inclu são So ci al:

“Um dos prin ci pa is de sa fi os para evi tar a ex clu-
são do mer ca do de tra ba lho é di mi nu ir a taxa de de -
sem pre go en tre jo vens, si tu a da hoje em tor no de
30%”.

Em ou tro tre cho do pro gra ma, apa re ce a se-
guin te afir ma ção:

“O pri me i ro em pre go para o jo vem equi va le, no
mí ni mo, a abrir uma ja ne la de es pe ran ça para o seu
fu tu ro e o de suas fa mí li as”.

Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ocu po esta tri bu na dis pos to a par ti ci par do de ba te e
dos es for ços para trans for mar esta “ja ne la de es pe-
ran ça” em re a li da de. É pre ci so vi a bi li zar a im plan ta-
ção de pro gra mas que per mi tam aos jo vens bra si le i-
ros ter seu pri me i ro em pre go.

Hoje, mais do que nun ca, em pre go é si nô ni mo
de boa edu ca ção e qua li fi ca ção pro fis si o nal. O jo vem
pode até con se guir um cur so pro fis si o na li zan te, mas
sa ber se vai ar ran jar em pre go é algo ain da mais com -
pli ca do.

Para ge rar tra ba lho e ren da, é pre ci so ir além da
tra di ci o nal ca pa ci ta ção. Na Eu ro pa, por exem plo, há
uma for te in ter ven ção do po der pú bli co jun to às em -
pre sas para per mi tir a en tra da dos jo vens no mun do
do tra ba lho. Nos so País po dia ter ações se me lhan tes.

As po lí ti cas pú bli cas, para apre sen ta rem re sul-
ta dos, têm de pas sar pela Edu ca ção, pela cons tru ção
de es co las e por pro gra mas que ge rem ren da e man -
te nham o jo vem nas sa las de aula.

No do min go pas sa do, dia 6 des te mês, o co lu-
nis ta Elio Gas pa ri, de po is de con ver sar com al guns
es pe ci a lis tas no as sun to, fez um pre ci so di ag nós ti co
da si tu a ção, que re pro du zo aqui:

“Os jo vens bra si le i ros de vem ser di vi di dos em
três gru pos. De um lado es tão os que não es tu dam,
não têm em pre go e, so bre tu do, não es tão pro cu ran do
tra ba lho. Des con tan do jo vens mu lhe res que cu i dam
de fi lhos, tal vez se jam três mi lhões. Esse gru po pre ci-
sa de um pro gra ma caro, sub si di a do e cus te a do por
al gum tipo de re nún cia fis cal.

No se gun do gru po, que nada tem a ver com o
pri me i ro, es tão os jo vens que es tu dam, que rem con ti-
nu ar es tu dan do e pro cu ram tra ba lho. De vem ser cer -
ca de 1,6 mi lhão e po dem ser aten di dos pela am pli a-
ção da es tru tu ra exis ten te de bus ca de es tá gi os. Um
pro gra ma agres si vo de es tá gi os e uma re for ma na le -
gis la ção que pro í be es ta giá ri os sem o se cun dá rio
com ple to não só em pre ga ria jo vens como der ru ba ria
a taxa de de sem pre go.

Há ain da um gru po in ter me diá rio de dois mi-
lhões, que pro cu ram em pre go, mas não fre qüen tam a 
es co la. Enquan to o pri me i ro gru po re quer um pro gra-
ma caro, ino va dor, o se gun do tem à sua dis po si ção
uma roda já in ven ta da. Se pa ra dos, fun ci o nam. Mis tu-
ra dos, ar ris cam em ba na nar a boa in ten ção.”

Como se vê, Sr. Pre si den te, as de man das dos
jo vens são glo ba is. Não adi an ta seg men tar ações
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como se o jo vem pre ci sas se ape nas de cam pos de fu -
te bol. É ne ces sá rio fo car os pro gra mas ofi ci a is em
áre as que com ba tam o ócio, a vi o lên cia e o uso de
dro gas.

Ini ci a ti vas de pro mo ção e ori en ta ção da sa ú de e 
pro gra mas no âm bi to cul tu ral – que ofe re çam aces so
a bens cul tu ra is e va lo ri zem a pro du ção ju ve nil – são
al guns itens bá si cos de uma po lí ti ca pú bli ca, vol ta da
para esse seg men to.

To das as po lí ti cas pú bli cas nos âm bi tos fe de ral,
es ta du al e mu ni ci pal têm pon tos co muns. O mais evi -
den te é que, sem par ce ri as, elas não so bre vi vem. Em
qua se to dos os pro gra mas de de sen vol vi men to, a
par ti ci pa ção de em pre sas, or ga ni za ções não-go ver-
na men ta is, as so ci a ções de ba ir ro e uni ver si da des
não é ape nas bem-vin da, é ne ces sá ria.

Ou tro pon to é o en fo que no es por te e no la zer,
prin ci pal men te em es pa ços pú bli cos, vi san do ao
com ba te às dro gas e à cri mi na li da de.

Essa é uma ques tão cru ci al. A vi o lên cia é, se gu-
ra men te, ou tro pro ble ma que afli ge e pre o cu pa os
bra si le i ros, se jam eles jo vens ou não. Fa tos como o
as sas si na to da ado les cen te Ga bri e la Pra do Ri be i ro,
du ran te um ti ro te io numa es ta ção do me trô, no Rio de
Ja ne i ro, cho cam, re vol tam e en tris te cem o País.

As es ta tís ti cas mos tram que a vi o lên cia se trans -
for mou em uma das prin ci pa is ca u sas de mor te dos jo -
vens. Nota-se que a mor ta li da de ju ve nil tam bém mu dou
seu per fil nas úl ti mas dé ca das. Atu al men te, são os ho -
mi cí di os e os aci den tes de trân si to os prin ci pa is res pon-
sá ve is por mor tes en tre os jo vens.

Pre ci sa mos, ur gen te men te, ata car as ca u sas
da vi o lên cia, pen san do em al ter na ti vas ca pa zes de
me lho rar a qua li da de de vida dos nos sos ado les cen-
tes e jo vens, dan do-lhes con di ções efe ti vas para es -
tu dar, di ver tir-se e se in se rir no mer ca do de tra ba lho.

O Bra sil está ca ren te de po lí ti cas pú bli cas para a
ju ven tu de. Cabe a nós, le gis la do res, aju dar a mu dar
esse qua dro. Nós, Con gres sis tas, de ve ría mos es tar
pre o cu pa dos, an tes de tudo, em ela bo rar pro je tos ca pa-
zes de ga ran tir que o Esta tu to da Cri an ça e do Ado les-
cen te fos se, de fato, apli ca do. E isso tudo é pos sí vel.

Em 1988, na Cons ti tu in te, os jo vens com mais
de de zes se is anos de ida de con quis ta ram o di re i to de
par ti ci par do pro ces so ele i to ral. Te nho mu i to or gu lho
de ter sido um dos au to res da pro pos ta e de ter aju da-
do, mo des ta men te, a mo bi li zar a so ci e da de para a
sua apro va ção.

De lá para cá, mu i tos ado les cen tes ti ra ram o tí -
tu lo de ele i tor e com pa re ce ram às ur nas. Os jo vens
cos tu mam, Srªs e Srs. Se na do res, va lo ri zar o di re i to

con quis ta do e, com cer te za, acre di tam no po der de
mu dan ça que eles mes mos re pre sen tam.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – So bre

a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1° Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 231, DE 2003

So li ci ta in for ma ções ao Se nhor Mi-
nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão, Gu i do Man te ga, so bre os li mi tes
de mo vi men ta ção e em pe nho im pos tos
aos or ça men tos das Agên ci as Re gu la do-
ras Fe de ra is por meio do De cre to nº
4.591, de 10 de fe ve re i ro de 2003.

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons ti tu i-

ção Fe de ral, com bi na do com art. 216 do Re gi men to
Inter no des ta Casa, so li ci to a Vos sa Exce lên cia que
seja en ca mi nha do ao Se nhor Mi nis tro do Pla ne ja-
men to, Orça men to e Ges tão, Gu i do Man te ga, o se-
guin te pe di do de in for ma ções, ba se a do na jus ti fi ca-
ção que se se gue:

1 – O Go ver no Fe de ral, de for ma a de fi nir as di -
re tri zes para a exe cu ção do or ça men to do Po der Exe -
cu ti vo, ex pe diu o De cre to nº 4.591, de 10-2-03, ten do
como base a nova meta de su pe rá vit pri má rio a ser al -
can ça da em 2003, sig ni fi can do um con tin gen ci a men-
to de R$14,1 bi lhões.

2  –  Ain da que o ajus te fis cal seja de fun da men-
tal im por tân cia para o equi lí brio das o con tas pú bli-
cas, tal con tin gen ci a men to atin giu tam bém as Agên -
ci as Re gu la do ras Fe de ra is, em es pe ci al a Ana tel,
Ane el e ANP, cu jos or ça men tos es tão con sig na dos na 
Lei Orça men tá ria Anu al.

3  –  Nes te exer cí cio o im pac to do con tin gen ci a-
men to foi mais gra ve, pois a Lei Orça men tá ria Anu al,
di fe ren te men te dos anos an te ri o res, foi san ci o na da
com uma subs tan ti va Re ser va de Con tin gên cia, que
no caso da Ane el foi da or dem de R$40 mi lhões.
Assim, na prá ti ca, o con tin gen ci a men to atin giu, em
al guns ca sos, o pa ta mar de 70%.

4  –  É con ve ni en te ci tar que tais Agên ci as fo ram
cri a das por lei para te rem, en tre ou tras, au to no mia fi -
nan ce i ra para o cum pri men to de suas com pe tên ci as
le ga is, sen do suas re ce i tas ori un das ba si ca men te de
ta xas de fis ca li za ção ar re ca da das dos agen tes se to ri-
a is e pa gas pe los con su mi do res nas ta ri fas. O exem -
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plo da au to no mia fi nan ce i ra pode ser dado pelo dis -
pos to no art. 5º, § 3º, do De cre to nº 2.38, de 1997, que 
re gu la men ta o fun ci o na men to da Ana tel. Diz esse dis -
po si ti vo: “A fi xa ção das do ta ções or ça men tá ri as da
Agên cia (ANATEL) na Lei Orça men tá ria Anu al e sua
pro gra ma ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra de exe cu ção
não so fre rão li mi tes nos seus va lo res para mo vi men to
e em pe nho.”

5  –  Fica evi den te que as Agên ci as Re gu la do ras
in de pen dem de re cur sos fi nan ce i ros do Te sou ro Na -
ci o nal. Como as re ce i tas das Agên ci as Re gu la do ras
ad vêm de re cur sos es pe cí fi cos pa gos pe los con su mi-
do res, es ses ór gãos têm a obri ga ção le gal de pres tar
os ser vi ços aos usuá ri os, que se tra du zem nas ati vi-
da des de re gu la ção e fis ca li za ção das em pre sas que
atu am em seg men tos vi ta is como ener gia elé tri ca, te -
le co mu ni ca ções e com bus tí ve is. Essas ati vi da des
são fun da men ta is para ga ran tir a qua li da de dos ser vi-
ços pú bli cos pres ta dos pe las ope ra do ras e con ces si-
o ná ri os e os di re i tos dos con su mi do res.

6  –  Vale res sal tar, ain da, que o pa rá gra fo úni co
do art. 8º e § 2º do ar ti go 9º da Lei e Res pon sa bi li da de
Fis cal veda a uti li za ção em ou tras apli ca ções de re-
cur sos le gal men te vin cu la dos a fi na li da de es pe cí fi ca,
como se gue:

“Art. 8º ..................................................
Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos le gal-

men te vin cu la dos a fi na li da de es pe ci fi ca se -
rão uti li za dos ex clu si va men te para aten der
ao ob je to de sua vin cu la ção, inda que em
exer cí cio di ver so da que le em que ocor rer o
in gres so.”

“Art. 9º ...................................................
§ 2º Não se rão ob je to de li mi ta ção as

des pe sas que cons ti tu am obri ga ções cons ti-
tu ci o na is e le ga is do ente, in clu si ve aque las
des ti na das ao pa ga men to o ser vi ço da dí vi-
da, e as res sal va das pela lei de di re tri zes
or ça men tá ri as”.

Di an te do ex pos to, Se nhor Pre si den te, so li ci to
o en ca mi nha men to des te Re que ri men to ao Se nhor
Mi nis tro do Pla ne ja men to, Orça men to e Ges tão, Gu -
i do Man te ga, vi san do ob ter in for ma ções so bre:

a) a ava li a ção que tem o Go ver no Fe de ral, da
mag ni tu de dos pre ju í zos que te rão os con su mi do res
dos ser vi ços de ener gia elé tri ca, te le co mu ni ca ções e
com bus tí ve is, en tre ou tros, em fun ção do con tin gen-
ci a men to or ça men tá rio e fi nan ce i ro im pos to às Agên -
ci as Re gu la do ras;

b) o am pa ro le gal à li mi ta ção da par ce la da re -
ce i ta ar re ca da da pe las Agên ci as, que têm au to no mia

fi nan ce i ra e cu jos re cur sos são vin cu la dos a uma des -
ti na ção es pe cí fi ca, pro ve ni en tes de Taxas de Fis ca li-
za ção paga pe los con su mi do res;

c) qua is me di das se rão ado ta das para a sus-
pen são ime di a ta do con tin gen ci a men to or ça men tá rio
e fi nan ce i ro das Agên ci as Re gu la do ras, na qui lo que
diz res pe i to às re ce i tas com vin cu la ções es pe ci fi cas;

d) qua is pro pos tas es tru tu ra is es tão sen do es tu-
das pelo Go ver no Fe de ral para que não ocor ram nos
pró xi mos exer cí ci os fi nan ce i ros, con tin gen ci a men tos
nos or ça men tos das Agên ci as Re gu la do ras, com pre -
ju í zo para os con su mi do res, in de pen den te men te das
me tas de su pe rá vit pri má rio.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003.  –  Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

(À Mesa para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 232, DE 2003

Re quer in for ma ções, ao Mi nis tro-
 Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti tu-
ci o nal por in ter mé dio do Mi nis tro-Che fe
do Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia da Re-
pú bli ca, acer ca da ABIN.

Re que i ro, com fun da men to no art. 216, I, do Re -
gi men to Inter no, com bi na do com o art. 50 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, que se jam so li ci ta das, ao Ex mº Se-
nhor Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te de Se gu ran ça Insti -
tu ci o nal da Pre si dên cia da Re pú bli ca, por in ter mé dio
do Exmº Se nhor Mi nis tro-Che fe do Ga bi ne te Ci vil da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, in for ma ções acer ca de de -
nún ci as pu bli ca das pelo jor nal O Esta do de S. Pa u lo,
edi ção de 13-4-2003, (ma té ria as si na da pelo jor na lis-
ta Wil son Tos ta, em ane xo), quan to ao fun ci o na men to
da Agên cia Bra si le i ra de Infor ma ções – ABIN, à con -
tra ta ção de agen tes se cre tos, bem como a res pe i to
de sus pe i ção le van ta da pelo Mi nis té rio Pú bli co, es-
cla re cen do:

1 – Com quan tos ser vi do res con ta atu al men te a
ABIN?

2 – Do to tal de ser vi do res da Agên cia, quan tos
são con tra ta dos pela via da ter ce i ri za ção?

3 – Ra zões e cri té ri os para a anun ci a da con -
tra ta ção de agen tes se cre tos para os qua dros da
Agên cia.

4 – Qu an tas con tra ta ções se rão fe i tas de ime di-
a to?

5 – Qual a me to do lo gia ado ta da para o fun ci o-
na men to da Agên cia e a que se tor do Go ver no vem
pres tan do con tas de sua atu a ção?

6 – Qual o cus to to tal de cor ren te do fun ci o na-
men to da ABIN?
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Jus ti fi ca ção

Ao no ti ci ar que o Go ver no se pre pa ra para con -
tra tar mais de 700 agen tes se cre tos para a Agên cia
Bra si le i ra de Infor ma ções – ABIN, o jor nal O Esta do
de S. Pa u lo, em ma té ria as si na da pelo jor na lis ta Wil -
son Tos ta, in for ma exis tir sus pe i ção do Mi nis té rio Pú -
bli co (trans cri ção ane xa) quan to a es sas no me a ções
e a ou tros as pec tos do fun ci o na men to da que le ór gão.

As in for ma ções ora so li ci ta das são per ti nen tes,
dada a prer ro ga ti va fis ca li za do ra do Se na do Fe de ral.
Res sal te-se que, ade ma is, há no Con gres so Na ci o nal
uma Co mis são Mis ta para as sun tos de in te li gên cia, a
qual en ca mi nha re mos, pos te ri or men te, as res pos tas
às in da ga ções aqui for ma li za das.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio.

(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – Os re -

que ri men tos li dos se rão des pa cha dos à Mesa para
de ci são, nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi-
men to Inter no.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 233, DE 2003

Re quer, nos ter mos dos in ci so VII,
do art. 71, da Cons ti tu i ção Fe de ral e do
in ci so V, do art. 102-A, do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, seja so li ci ta-
do in for ma ções ao Tri bu nal de Con tas da
União so bre o acom pa nha men to e fis ca li-
za ção da apli ca ção dos re cur sos que fo -
ram li be ra dos para o re i ní cio das obras
ina ca ba das in ven ta ri a das e lis ta das no
Re la tó rio nº 2, de 1995, da Co mis são
Tem po rá ria do Se na do Fe de ral, cri a da
por meio do Re que ri men to nº 651, de
1995, “des ti na da a in ves ti gar as obras
não con clu í das, cus te a das pela União” e,
ain da, o en ca mi nha men to a esta Casa
dos re sul ta dos das au di to ri as e ins pe-
ções re a li za das so bre as obras em tra mi-
ta ção na que le ór gão, até a pre sen te data.

Jus ti fi ca ção

Em 1995, o en tão Se na dor Car los Wil son, dig -
nís si mo re pre sen tan te do Esta do de Per nam bu co,
pres tou uma gran de con tri bu i ção ao País pro pon do a
cri a ção de uma Co mis são Tem po rá ria do Se na do Fe -

de ral que se tor nou co nhe ci da po pu lar men te como
“Co mis são das Obras Ina ca ba das”.

Os de ba tes na Co mis são ga nha ram gran des
pro por ções à épo ca e al guns Par la men ta res che ga-
ram a su ge rir a sua trans for ma ção em uma Co mis são
Par la men tar de Inqué ri to com a par ti ci pa ção das
duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal.

O Se na dor Car los Wil son, ele i to Pre si den te da
Co mis são, per ce ben do a ma no bra po lí ti ca que ten ta-
ram im ple men tar com o ob je ti vo de in vi a bi li zar o an -
da men to das in ves ti ga ções e, mes mo sem o po der in -
ves ti ga tó rio de uma CPI, deu con ti nu i da de aos tra ba-
lhos da Co mis são que con clu iu em um in ven tá rio de
2.214 obras ina ca ba das, o que sig ni fi ca va em ter mos
de re cur sos gas tos pela União em tor no de 15 bi lhões
de re a is.

Re cen te men te em pro nun ci a men to à Na ção, o
Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca Luiz Iná cio Lula da
Sil va, abor dou o tema das Obras Ina ca ba das no País.
A apro va ção des te re que ri men to, que te nho a hon ra
de sub me ter à apre ci a ção dos ilus tres pa res, pos si bi-
li ta rá que esta Casa atu a li ze es sas  in for ma ções, ob -
je ti van do es cla re cer a to dos os Se nho res Se na do res
com o pro pó si to es pe cí fi co de aju dá-los no de sem pe-
nho e cum pri men to dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is de
fis ca li zar e con tro lar os atos do Po der Exe cu ti vo.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na-
dor Del cí dio Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – O re -
que ri men to lido será vo ta do opor tu na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1° Se cre tá rio, Se na do Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 234, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro a re ti ra da, em

ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei do Se na do nº 167,
de 2000, de mi nha au to ria, que “Dis põe so bre o tra ba-
lho ru ral e dá ou tras pro vi dên ci as”.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2003. – Se na dor
Osmar Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mar ce lo Cri vel la) – O re -
que ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, opor-
tu na men te, nos ter mos do art. 256, §2°, in ci so II, alí -
nea “b”, do Re gi men to Inter no.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para fa zer seu
pro nun ci a men to.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ses úl ti mos dias,
nes ta Casa, te mos en con tra do uma res so nân cia bas -
tan te fe liz, em ra zão da com pre en são e tam bém da
for ça das Li de ran ças par ti dá ri as e do Pre si den te José 
Sar ney, que con se gui ram de sobs tru ir a pa u ta com
har mo nia e aten ção, to dos vol ta dos para o in te res se
pú bli co, não ha ven do con fli tos e nem fa tos que pu-
des sem tra zer uma de sar mo nia ao tra ba lho sa dio que 
vem de sen vol ven do o Se na do Fe de ral.

Há algo que tam bém me ale gra, Se na dor Ney
Su as su na: a pre sen ça dos Go ver na do res dos Esta-
dos jun to ao Pre si den te da Re pú bli ca. Perten ço ao
PFL, Par ti do que faz uma opo si ção res pe i to sa ao Go -
ver no, mas há, da mi nha pes soa, um re la ci o na men to
di fe ren ci a do com o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil -
va. Hou ve mo men tos di fí ce is, há al gu mas dé ca das,
com con fron tos, dis pu tas. As re la ções en fren ta vam
vá ri as di fi cul da des, e apren di a ad mi rar o Pre si den te
Lula de vi do à sua ca pa ci da de de ne go ci a ção. Essa
pos tu ra de Sua Exce lên cia no ge ren ci a men to da Na -
ção, con vi dan do os Srs. Go ver na do res para dis cu ti-
rem aqui lo que é do in te res se de to dos os bra si le i ros,
que são as re for mas po lí ti co-ad mi nis tra ti vas, traz-nos
a cer te za de que se avan ça rá mu i to nes sa re u nião,
po den do as ma té ri as che gar para a dis cus são nes ta
Casa já com al gum pro gres so.

Mas não é isso que me traz à tri bu na.
Qu e ro en vi ar meus cum pri men tos ao Go ver na-

dor Ge ral do Alckmin, por ter to ma do uma po si ção de
res pe i to a essa har mo nia em que vive o País, a de mo-
cra cia, man ten do o tra ba lho de um de le ga do de car -
re i ra, que, che fi a do pelo Dr. Mas si lon José Ber nar-
des, que tem uma mis são im por tan te e que é ex pe ri-
en te na área de in for ma ções, está sen do cri ti ca do
pela de ci são de tor nar seu as sis ten te Apa re ci do La -
er te. O Go ver na dor man te ve essa no me a ção, mos-
tran do que o País vive um mo men to di fe ren ci a do, de
har mo nia e de res pe i to a to dos aque les que pro du-
zem e tra ba lham.

Ontem, es ti ve mos – eu e os Se na do res Ney Su -
as su na e Mar ce lo Cri vel la – pre sen tes à ce ri mô nia do
Dia do Exér ci to, an te ci pa da em ra zão do fe ri a do do
dia 19, quan do tam bém se co me mo ra a ba ta lha que
deu ori gem à for ma ção do Exér ci to bra si le i ro. Vá ri os
co le gas fo ram agra ci a dos com a Ordem do Mé ri to Mi -
li tar – apro ve i to a opor tu ni da de para cum pri men-
tá-los.

Na oca sião, vi uma cena que, não sei se por co -
nhe cer um pou co da His tó ria e por ter pas sa do mo -
men tos di fí ce is na mi nha vida pro fis si o nal, trou xe-me

uma emo ção mu i to for te. Tal vez o Se na dor Mão San -
ta con si ga en ten der isso, por que S. Exª é um sen ti-
men ta lis ta tam bém, como o é o Se na dor Ney Su as su-
na. Eu não fa la ria do Se na dor Mar ce lo Cri vel la por que
S. Exª já tem a for ça do es pí ri to de Cris to nas suas
pre ga ções e é um emo ti vo per ma nen te a ser vi ço de
Deus. O Pre si den te da Re pú bli ca foi anun ci a do como
Co man dan te Su pre mo das For ças Arma das. Hou ve o
to que de con ti nên cia a Sua Exce lên cia, a ma i or au to-
ri da de pre sen te. Ao iní cio do Hino Na ci o nal, mos tran-
do dis ci pli na, amor à Pá tria e res pe i to às au to ri da des
cons ti tu í das, to dos os ge ne ra is pres ta ram con ti nên-
cia ao Co man dan te em Che fe das For ças Arma das
bra si le i ras.

Quem co nhe ce um pou co da His tó ria pas sa da,
os con fli tos de pou cas dé ca das atrás, sabe o que isso 
sig ni fi ca na re pre sen ta ti vi da de do al can ce da de mo-
cra cia bra si le i ra e no res pe i to en tre os ho mens e as
mu lhe res de boa von ta de, que tan to têm tra ba lha do
pela paz no nos so País. 

Sr. Pre si den te, emo ci o nei-me, pois sen ti uma
ale gria imen sa. Na que le mo men to, me pas sou pela
ca be ça – era como se eu es ti ves se ven do um fil me –
toda a his tó ria de 20 anos atrás, quan do os con fli tos
tra zi am, tal vez, uma som bra ne gra para uma pro je ção
do País. Hoje, vi ve mos com mu i ta di fi cul da de, mu i ta
in tran qüi li da de, mu i ta in se gu ran ça, como mu i to bem
tem dito o Se na dor Ney Su as su na des ta Tri bu na,
além de ou tros Srs. Se na do res, como os Se na do res
Re nan Ca lhe i ros e Mar ce lo Cri vel la, re pre sen tan te do 
Rio de Ja ne i ro. E isso se alas tra. A Se na do ra Iris de
Ara ú jo ex pli cou tam bém o pro ble ma da vi o lên cia e da
cri mi na li da de. Tal vez esse fos se o as sun to so bre o
qual me lhor me cou bes se fa lar, por ter vi vi do 50 anos
no meio po li ci al.

Mas, Se na dor Mar ce lo Cri vel la, meu Pre si den-
te, vim aqui para ler duas men sa gens im por tan tes,
au to ri za do por seus au to res a lê-las em ple ná rio.
Uma, do Ge ne ral Albu quer que, Co man dan te das For -
ças Ter res tres bra si le i ras, é a Ordem do Dia da co me-
mo ra ção do Dia do Exér ci to. A ou tra é a men sa gem
en vi a da pelo Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ao
Exér ci to Bra si le i ro.

Pre pa rei tam bém, Sr. Pre si den te, um dis cur so
que pe di ria a V. Exª que re gis tras se por in te i ro, por que
nele faço re fe rên cia às ações do Exér ci to na Re gião
Nor te do País e, ago ra, re cen te men te, no Rio de Ja -
ne i ro, e a tan tas ou tras com que tem ser vi do à so ci e-
da de bra si le i ra.

Eu me li mi ta rei, Sr. Pre si den te, até para dar
opor tu ni da de a ou tros Srs. Se na do res de ocu par a tri -
bu na, a ler as duas men sa gens:
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Ordem do Dia do Co man dan te do Exér ci to, Ge -
ne ral-do-Exér ci to Fran cis co Ro ber to de Albu quer que.

Ani ver sá rio do EB
Há cer ca de tre zen tos e cin qüen ta anos, no Nor -

des te do País, em Per nam bu co, fi xa ram-se os ho lan-
de ses.

Para ex pul sá-los, re u ni ram-se ha bi tan tes de to -
das as ori gens e co res di fe ren tes de pele. Ver da de i ra
fu são de ra ças. Bran cos, ín di os, ne gros, ca fu zos e
mu la tos uni dos e in te gra dos num úni co co ra ção que
pul sa va no pe i to do Bra sil. A luta foi ine vi tá vel! De am -
bos os la dos, co ra gem e bra vu ra.

He róis como Dias Car do so e Fer nan des Vi e i ra,
de san gue por tu guês; Fe li pe Ca ma rão, o ín dio Poti; o
ne gro Hen ri que Dias e tan tos ou tros ou sa ram, pela
pri me i ra vez, fa lar em “Pá tria”. Foi uma guer ra bra sí li-
ca. A pe que na quan ti da de de ar mas era com pen sa da
por ar te fa tos ru di men ta res e efi ca zes no com ba te ca -
rac te ri za do pela ra pi dez e pela sur pre sa. O ter re no foi 
cor re ta men te apro ve i ta do. Nos sos com ba ten tes im-
pul si o na dos por uma von ta de in que bran tá vel. Mu i ta
co ra gem numa luta sem ódio.

A pri me i ra Ba ta lha dos Gu a ra ra pes, tra va da a
19 de abril de 1648, é se men te vi go ro sa de onde bro -
tou e cres ceu nos sa for te e al ta ne i ra Insti tu i ção. Nas -
ceu para ser vir. Ser ve todo o tem po. Vi bra, an se ia, tra -
ba lha e se re a li za com a so ci e da de bra si le i ra in di vi sí-
vel que re pre sen ta. Lu tou sem me dir es for ços. Aju dou
a te cer a uni da de e a cons tru ir a li ber da de de mo crá ti-
ca.

Se, por um lado, ama e de se ja a paz, está aten ta
e pre pa ra da para con quis tá-la, su por tan do, se ne ces-
sá rio, as do res de uma in de se ja da guer ra. Pre ser va
va lo res e rica tra di ção. Cul ti va e de sen vol ve atu a li za-
do las tro de co nhe ci men tos téc ni cos e cul tu ra is. Inspi -
ra da na gen te he rói ca de 1648, pra ti ca vir tu des cí vi-
cas e mo ra is.

Hoje, num mun do de tran si ção, com pri o ri da des
in ter na ci o na is, ele men tos de con ti nu i da de e de mu-
dan ça, o Exér ci to cons trói a His tó ria com va lo res im -
pe re cí ve is. Mas man tém a men te aber ta à mo der ni-
da de. Enten de que o Po der Mi li tar não per deu es pa ço
no mun do glo ba li za do. Pelo con trá rio, con vi ve for ta le-
ci do com os de ma is cam pos do Po der Na ci o nal.

Seus in te gran tes são di fe ren ci a dos ser vi do res
que pos si bi li tam ao Bra sil pro je tar seu po der, de fen-
der a pró pria in te gri da de e pro te ger os in te res ses do
seu povo.

A des pe i to dos que se en can tam com de sar ma-
men tos, en qua dra dos por uma fi lo so fia de vida que,
in fe liz men te, não tem o res pal do da re a li da de his tó ri-
ca... Os ce ná ri os atu a is mos tram a ne ces si da de de
uma for ça ade qua da à es ta tu ra ge o po lí ti co-es tra té gi-
ca do País, sin to ni za da com a Di plo ma cia, a Po lí ti ca e 

a Jus ti ça, para, jun tas, da rem res pal do umas às ou-
tras e pro mo ve rem os Obje ti vos Per ma nen tes dos in -
di ví du os re pre sen ta dos pelo Esta do.

Este é um Exér ci to que em Gu a ra ra pes nas ceu
para vi ver e se afir mar em con so nân cia com a gran -
de za de nos sa ter ra.

Um Exér ci to que não faz guer ras de con quis tas
e vê, nas di fi cul da des con jun tu ra is, de sa fi os en fren ta-
dos com a dis ci pli na cons ci en te e o res pe i to à dig ni-
da de hu ma na; com o âni mo for te, a dis po si ção para o
diá lo go fra ter no, a con fi an ça nos che fes e o amor à
jus ti ça. Seus in te gran tes re ú nem e com par ti lham en -
tu si as mo, equi lí brio e res pon sa bi li da de.

Assim o foi na raiz do nas ci men to do Exér ci to e
da na ci o na li da de.

Assim o será, com a gra ça de Deus, no fu tu ro de 
paz e pros pe ri da de que nos sas ge ra ções cons tro em
no pre sen te, com um tra ba lho in ten so e um amor sem 
pre ço ao Bra sil.

Sr. Pre si den te, pas so a ler, ago ra, a men sa gem
do Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va ao Exér ci to
Bra si le i ro:

Como Pre si den te da Re pú bli ca e Co man dan te
Su pre mo das For ças Arma das, ve nho, hoje, sa u dar o
Exér ci to Bra si le i ro na data de seu nas ci men to.

Nes ta opor tu ni da de, tra go o meu abra ço a cada
ser vi dor ci vil ou mi li tar, da ati va e da re ser va, que es -
cre ve com de di ca ção, dis ci pli na e es pí ri to de sa cri fí-
cio pá gi nas glo ri o sas de nos sa His tó ria.

Fe li ci to o Exér ci to pela pre sen ça re pre sen ta ti va
do Go ver no Fe de ral em cada pon to dis tan te do nos so
ter ri tó rio, pela sua con tri bu i ção po si ti va para a ci da da-
nia e o ci vis mo dos nos sos jo vens, pelo seu pron to e
leal aten di men to ao nos so cha ma do para par ti ci par,
com os de ma is seg men tos da so ci e da de, da mo bi li-
za ção na ci o nal com que pro cu ra mos pro por ci o nar
me lho res con di ções de vida aos nos sos ir mãos ca-
ren tes, pelo es for ço e o en tu si as mo, sem es mo re ci-
men to, di an te de cir cuns tân ci as ad ver sas, para bus -
car a cons tru ção de um fu tu ro dig no e for te.

Pa ra béns ao Exér ci to Bra si le i ro, por não per der
de vis ta as suas ori gens no épi co Gu a ra ra pes mul tir-
ra ci al e por man ter uma pre sen ça que in fun de res pe i-
to e toca pela fra ter ni da de a alma de mo crá ti ca da so -
ci e da de bra si le i ra.

Fe liz é a Na ção bra si le i ra, por que pode con tar com
o pa tri o tis mo, a dig ni da de, o pro fis si o na lis mo e a de di ca-
ção do seu Exér ci to!

Pois não, Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -

na dor Ro meu Tuma, que ro me so li da ri zar com V. Exª
na lem bran ça da co me mo ra ção do Dia do Exér ci to.
Re al men te nós so mos mu i to fe li zes com as nos sas
For ças Arma das, que não são eli tis tas, a exem plo do
que acon te ce em pa í ses vi zi nhos, que fa zem ques tão
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do eli tis mo, e que pa gam um pre ço alto para que o ci -
da dão seja mi li tar e cum pra o seu de ver. As mo las da
vida, no bre Se na dor, são o medo, o amor, o de sa mor
ou ódio e o di nhe i ro. Quem opta por ser mi li tar não
pode ter medo, por que ofe re ce a pró pria vida quan do
a Pá tria a so li ci ta; tem que ter amor à Pá tria, à Cons ti-
tu i ção e a sua pro fis são. Não pode, de ma ne i ra al gu-
ma, ter ape go ao di nhe i ro, pois essa não é uma pro fis-
são que pos si bi li te fa zer di nhe i ro. É uma pro fis são em
que a pes soa vive em um pa drão mé dio de vida, e em
que ja ma is irá fa zer for tu na. Com cer te za, tra ta-se de
uma pro fis são que exi ge mu i to sa cri fí cio. E o ci da dão
tem que ter de sa mor, quan do ace i ta ser mi li tar, à sua
pró pria vida, bem ma i or que cada um tem, pois a ofe -
re ce ao seu País e à so ci e da de. Se for po li ci al, ele vai
en fren tar bala de ban di do e, se for mi li tar, terá de de -
fen der o ter ri tó rio na ci o nal e a Cons ti tu i ção. Tra ta-se,
por tan to, de uma pro fis são que me re ce o nos so apo io
e a nos sa gra ti dão àque les que a es po sam. Por isso,
so li da ri zo-me com V. Exª na sa u da ção aos nos sos mi -
li ta res.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Se na dor Ney
Su as su na, agra de ço a V. Exª. É uma pro fis são que tem
que ser res pe i ta da, es ti mu la da e apo i a da. V. Exª se re fe-
riu ao fato de eu ser um ofi ci al da re ser va, como o é o
nos so Pre si den te, e sa be mos que a pró pria can ção do
sol da do é cla ra nes te pon to: “A paz que re mos com fer -
vor, a guer ra só nos ca u sa dor. Po rém, se a Pá tria ama -
da for um dia ul tra ja da, lu ta re mos com fer vor. Viva o
Exer ci do bra si le i ro, viva o Bra sil!”

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ro -
meu Tuma, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Se na dor Mão San ta.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ro meu
Tuma, a pre sen ça de V. Exª aqui é mu i to im por tan te.
Assim como o Be i ra-Mar sim bo li za o mal, a ban di da-
gem, V. Exª sim bo li za a vi tó ria da or dem e do pro gres so,
que es tão na nos sa Ban de i ra. O Bra sil deve mu i to ao
exem plo de V. Exª. Qu e ro crer que nin guém o ex ce deu
como co man dan te da Po lí cia Fe de ral.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – E nin guém me -
lhor para re pre sen tar o nos so apre ço ao Exér ci to bra -
si le i ro do que V. Exª. Tam bém sou ofi ci al da re ser va,
tive opor tu ni da de de fa zer o cur so do CPOR – Cen tro
de Pre pa ra ção de Ofi ci a is da Re ser va, quan do es tu-
da va me di ci na em For ta le za, Ce a rá. Foi uma gran de
ex pe riên cia o meu apren di za do, de res pe i to à dis ci pli-
na e à hi e rar quia e que ro dar um tes te mu nho de agra -
de ci men to ao Exér ci to no meu Esta do, o Pi a uí. O Pi a-
uí é gran di o so – quis Deus es tar pre si din do a ses são
a en can ta do ra Se na do ra He lo í sa He le na –, nele ca -
bem dez Ala go as. Então, ele apre sen ta um pro ble ma

ex tra or di ná rio, daí a nos sa pre o cu pa ção com re la ção
às es tra das. Pen so até que de via ser di vi di do ao meio. 
Foi um erro dos nos sos le gis la do res pas sa dos o fato
de apro ve i ta rem os aci den tes ge o grá fi cos para de li-
mi tar as fron te i ras. Então, há Esta dos enor mes, ma i o-
res do que mu i tos pa í ses, e ou tros pe que nos. Os nor-
te-ame ri ca nos, nes se pon to, fo ram mais sá bi os.
Vê-se que há uma di vi são qua se eqüi ta ti va de ter ra
en tre os Esta dos nor te-ame ri ca nos. Mas o Pi a uí tem
que agra de cer mu i to ao Exér ci to. É o úni co Esta do do
Bra sil a ter dois BEC – Ba ta lhão de Enge nha ria e
Cons tru ção. São inú me ras as obras de en ge nha ria,
pon tes, es tra das, que nos fo ram pos sí ve is pela pre-
sen ça do Exér ci to. Te nho a agra de cer, pois eu mes mo
uti li zei, vá ri as ve zes, os ser vi ços do BEC. É uma ma -
ne i ra de agi li zar as cons tru ções, pois se li ber tam os
go ver nan tes de li ci ta ções. Então, quan do se re quer
agi li da de, eles es tão sem pre pre sen tes, com efi ciên-
cia, para re cu pe rar as es tra das do Pi a uí. Os nos sos
cum pri men tos por esta ho me na gem que V. Exª faz,
re pre sen tan do todo o Se na do e não só São Pa u lo,
por que Ro meu Tuma é gran de de ma is para per ten cer
so men te àque le Esta do. Ro meu Tuma sim bo li za a or -
dem e o pro gres so da Ban de i ra do Bra sil.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do, Se na dor Mão San ta. A gen ti le za per ma nen te
de V. Exª me con fun de um pou co. Ain da bem que es -
ta mos sob a pre si dên cia de uma jo vem, a Se na do ra
He lo í sa He le na.

A SRª PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – O que
é um pe ri go.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não, não é
um pe ri go. É um pe ri go para nós, ho mens.

É uma ale gria po der ou vir V. Exª, Se na dor Mão
San ta, e tam bém o Se na dor Ney Su as su na, para po -
der in cor po rar esta ho me na gem com pou co sim bo lis-
mo, pois po de ría mos ter fe i to uma ses são mais efu si-
va. Acre di to que va leu a pena por que, on tem, vá ri os
co le gas Se na do res e De pu ta dos fo ram agra ci a dos e
es ti ve ram pre sen tes à ce ri mô nia.

Agra de ço a V. Exª e à Pre si den te pela to le rân-
cia. Espe ro que con ti nu e mos ten do no País a paz que
tan to é de se ja da no mun do e que sen ti mos aqui de
per to. Há mu i ta luta, mu i ta di fi cul da de. Às ve zes, vejo
aqui a va len tia da Se na do ra He lo í sa He le na ao re cla-
mar das co i sas que tra zem di fi cul da de à Na ção; as -
sim como a Se na do ra Íris de Ara ú jo. Mes mo V. Exª,
Se na dor Mão San ta, em seu que ri do Pi a uí, pelo qual
to dos já es tão apa i xo na dos. V. Exª fala com tan to en -
tu si as mo de seu Esta do aqui nes ta Casa que qua se
so le tra o nome Pi a uí ao se re fe rir a ele. Para mim, isso 
sig ni fi ca, sem dú vi da al gu ma, que esta Casa é um co -
ra ção só, uma alma só.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO SR.
SENADOR ROMEU TUMA.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Ro meu
Tuma, o Sr. Mar ce lo Cri vel la, Su plen te de
Se cre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia,
que é ocu pa da pela Sra. He lo í sa He le na.

A SRª PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Agra -
de ço a V. Exª, Se na dor Ro meu Tuma. Sem dú vi da,
será bom se pu der mos con vo car uma au diên cia pú -
bli ca ou uma ses são es pe ci al para dis cu tir a si tu a ção
das For ças Arma das em nos so País, que é ex tre ma-
men te gra ve e sé ria para os que de fen dem a so be ra-
nia na ci o nal.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mar ce lo Cri vel-
la, por ces são do Se na dor Mão San ta.

V. Exª dis põe do tem po re gi men tal.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR MARCELO CRIVELLA, QUE,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃO,
SERÁ PUBLICADO OPORTUNAMENTE.

A SRª PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Con -
ce do a pa la vra ao Se na dor Mag no Mal ta, por ces são
do Se na dor Jef fer son Pé res.

V. Exª dis põe do tem po re gi men tal.
O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PL – ES. Pro nun-

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sra. 
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, gos ta ria de ini ci ar
o meu pro nun ci a men to ex pres san do a mi nha gra ti dão
às cen te nas de e-ma ils que te nho re ce bi do do País
in te i ro, às pes so as que têm me pas sa do es ses
e-mail, fa zen do coro com as nos sas po si ções, aqui
da tri bu na do Se na do, quan do dis cu ti mos a vi o lên cia
no País, o es ta do de ex ce ção que es ta mos vi ven do e
as me di das ur gen tes que pre ci sa mos to mar para dar -
mos a sen sa ção de se gu ran ça de vol ta à so ci e da de
bra si le i ra.

Qu e ro di zer a V. Exªs que não vou abrir mão da mi -
nha po si ção, não vou me ame dron tar e vou con ti nu ar
sen do voz dos que pre ci sam de voz. Tam bém que ro sa li-
en tar que a for ça-ta re fa que está em meu Esta do – co-
man da da pelo Dr. José Ro ber to San to ro, Dr. Hen ri que
Her ken roff, um jo vem Pro cu ra dor Fe de ral, e o Dr. Ro nal-
do Albo, um dos mi li tan tes mais an ti gos des sa ca u sa e
que deu par ce la sig ni fi ca da sua vida, cor ren do ris co com 
a sua fa mí lia, como to dos nós, e que faz par te de to das
as lis tas em que tam bém me en con tro – tem de sem pe-
nha do um tra ba lho sig ni fi ca ti vo no que diz res pe i to ao
com ba te ao cri me or ga ni za do, que se ins ti tu ci o na li zou e
usa gra va ta, toga, ves te es to la e tem pa ten te e di vi sa no
meu Esta do.

Na se ma na pas sa da, a Po lí cia Fe de ral fez uma
re ve la ção: o Co ro nel Fer re i ra, pre so no Acre e tido

como um bra ço ar ma do do cri me or ga ni za do no meu
Esta do, jun ta men te com Hil de bran do Pas co al ha vi am
fe i to um acor do para que os cri mi no sos que ope ram a
man do do Sr. Hil de bran do Pas co al, no Acre, pu des-
sem fa zer o ser vi ço de Fer re i ra, no Espí ri to San to, e
os cri mi no sos de Fer re i ra pu des sem agir nas áre as
de in te res se de Hil de bran do Pas co al.

Aliás, que ro agra de cer ao Mi nis tro da Jus ti ça o
re tor no da Po lí cia Fe de ral para a mi nha se gu ran ça.

Mas o fato de es tar mos ven do o cri me or ga ni za-
do sen do acu a do é ani ma dor. É mu i to no jen to, de fato, 
o que está acon te cen do. E as no tí ci as são hor ro ro sas,
ain da mais para nós, que so mos de um Esta do rico,
com pra i as ma ra vi lho sas que es tão a 40 mi nu tos das
ser ras. As pes so as que vão para os ho téis que ne las
se lo ca li zam sen tem-se como se es ti ves sem na Eu ro-
pa. Só o Espí ri to San to tem isso, e esse é o se gre do
mais bem guar da do do Bra sil.

Nin guém co nhe ce tu ris ti ca men te o nos so Esta do,
por que o úl ti mo Go ver no que ti ve mos foi o de Max Ma u-
ro. Há doze não te mos Go ver no. Ago ra, o Espí ri to San to
de po si ta toda sua es pe ran ça no Go ver na dor Pa u lo Har -
tung, ex-mem bro des ta Casa, um jo vem de bem, que
está go ver nan do a con ten to o Esta do nos pri me i ros 100
dias de Go ver no, para ale gria de to dos nós.

O Esta do do Espí ri to San to sem pre apa re ce nas 
pá gi nas po li ci a is, en vol vi do no cri me or ga ni za do e em 
fal ca tru as, e tem ho mens pú bli cos ím pro bos. Con tu-
do, Sr. Pre si den te, é gran di o so sa ber que es ta mos vi -
ven do nos so gran de mo men to de de pu ra ção. O País
vive es sas ma ze las como um todo. O Esta do bra si le i-
ro tem sido tra ta do de for ma acin to sa. Qu an do se as -
sas si nam ju í zes em pra ça pú bli ca, não se tra ta de
acin te à vida hu ma na tão-so men te, mas de acin te ao
Esta do.

Pre ci sa mos re dis cu tir os nos sos con ce i tos de se -
gu ran ça na ci o nal, Se na dor Mão San ta. A Cons ti tu i ção
diz que as For ças Arma das fo ram cons ti tu í das para tra tar
das ques tões de se gu ran ça na ci o nal. O nos so pro ble ma
de se gu ran ça na ci o nal en vol ve o cri me or ga ni za do e o
nar co trá fi co; o nos so pro ble ma de se gu ran ça na ci o nal
não se deve a qual quer re la ção de in com pa ti bi li da de
com exér ci tos vi zi nhos e com ou tras na ções que nos po -
nham sob ris co; o nos so pro ble ma, re pi to, é o nar co trá fi-
co e o cri me or ga ni za do.

Sr. Pre si den te, que ro pa ra be ni zar o jor nal O
Glo bo pela ma té ria de capa, que ocu pa qua tro fo lhas
do en car te de do min go. O jor na lis ta Ja il ton de Car va-
lho acom pa nhou de per to a CPI do Nar co trá fi co por
três anos e de mons trou o re tra to da im pu ni da de em
seu ar ti go: “CPI do Nar co trá fi co in di ci ou 800 pes so as,

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  17 08177ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL222     



mas 70% de po lí ti cos e ju í zes não fo ram pu ni dos”.
Isso quer di zer que o Po der Le gis la ti vo fez o seu de ver
de casa. 

E os nos sos gran des en tra ves, Se na dor Ney Su -
as su na, en con tram-se no Ju di ciá rio. Por isso, é pre ci-
so re vi ta li zar a dis cus são com a so ci e da de bra si le i ra
so bre o con tro le ex ter no para o Ju di ciá rio.

Os as sas si nos do Juiz Ale xan dre, os as sas si nos
do juiz de São Pa u lo, os as sas si nos de Antô nio, de
Ma ria, de Pa u lo, dos anô ni mos da so ci e da de, as
gran des cha ci nas ocor ri das nos bol sões de mi sé ria
são co man da das ou exe cu ta das por al guém que re -
ce beu de mão be i ja da um ha be as cor pus ou por al -
guém que teve for ça para com prar uma sen ten ça em
seu fa vor.

De po is do Ju di ciá rio, Sr. Pre si den te Cé sar Bor -
ges, só exis te Deus. Por tan to, o Ju di ciá rio tem de
cum prir com dig ni da de o seu pa pel. Não fos se a ma i-
o ria dos de sem bar ga do res e ju í zes de bem, já te ría-
mos apo dre ci do como um todo. E no Ju di ciá rio, a
exem plo do que ocor re no Le gis la ti vo, os ho mens de
bem vão para a vala co mum, por ca u sa do com por ta-
men to dos ho mens do mal. A so ci e da de tem uma vi -
são com ple ta men te dis tor ci da de po lí ti co. Alguns di -
zem que ode i am os po lí ti cos, que ode i am po lí ti ca,
por que todo po lí ti co é sa fa do e la drão. Mas a me di da
que se faz é a par tir do mal, do ruim. Na ver da de, o
que é feio é po li ti ca gem e po li ti que i ro, não é po lí ti ca.
Po lí ti ca é uma co i sa bo ni ta, quan do se faz com de-
cên cia e se co lo ca a sua vida a ser vi ço da so ci e da de.
Mas so mos em pur ra dos para a vala co mum por ca u-
sa do com por ta men to da mi no ria. E as sim tam bém é
no Ju di ciá rio.

Os cor re ge do res do Po der Ju di ciá rio de vi am
pres tar mais aten ção nos no vos ri cos, por exem plo.
Não pos so en ten der que um juiz que nun ca re ce beu
he ran ça, que nun ca foi em pre sá rio, de po is de cin co
ou dez anos de tra ba lho, fi que rico. te nha iate, man -
são; não pos so en ten der que de sem bar ga dor ou po lí-
ti co fi que rico com o sa lá rio que ga nha na vida pú bli-
ca, sem nun ca ter sido em pre sá rio, sem nada ter re -
ce bi do de he ran ça.

É pre ci so que tra ba lhe mos ago ra. Eu dis se ao
Pre si den te da Sub co mis são de Se gu ran ça, Se na dor
Tas so Je re is sa ti, e ao Mi nis tro Már cio Tho maz Bas -
tos, em seu ga bi ne te, que pre ci sa mos fa zer da tri bu na
do Se na do uma trin che i ra para le var a so ci e da de bra -
si le i ra a dis cu tir o con tro le ex ter no do Ju di ciá rio. Sem
isso, não te re mos uma sa í da.

A so ci e da de bra si le i ra, re pi to, Se na dor Ney Su -
as su na, já não mais se in te res sa pe las lon gas re u-

niões, pe las pro pos tas a lon go e mé dio pra zo. O es ta-
do de ex ce ção em que vi ve mos é a me di da que te mos
que to mar ago ra. Qu an do vejo Fer nan di nho Be i-
ra-Mar sen do glo ri fi ca do, apa re cen do em pá gi nas e
mais pá gi nas de jor na is, e quan do ouço iro ni as como
“da qui a pou co não é mais o Mi nis tro da Jus ti ça quem
vai tra tar de Fer nan di nho Be i ra-Mar, pois o Mi nis tro
do Tu ris mo quem vai fa zer a agen da dele”, quan do
vejo que nin guém o quer, digo – e já dis se isso na úl ti-
ma vez em que es ti ve nes ta tri bu na – que, se nin guém
o qui ser, po dem man dá-lo para a mi nha casa que eu o
re ce bo. Isso por que o pro ble ma não é Fer nan di nho
Be i ra-Mar, não é Eli as Ma lu co, não é Mar ce lo Ni te rói.
O pro ble ma é o sal vo-con du to. O pro ble ma é quem
está do lado de fora e não quem está do lado de den -
tro. O pro ble ma é a cor rup ção po li ci al. O pro ble ma é a
cor rup ção dos agen tes pe ni ten ciá ri os.

Por isso, fiz uma pro pos ta con cre ta ao Mi nis tro
da Jus ti ça, as si na da por mim e pe los mem bros da
Sub co mis são. S. Exª me pe diu que co lo cas se no pa -
pel. Eu dis se: “Mi nis tro, não te mos mais de 60 ho-
mens com esse grau de pe ri cu lo si da de. Eles po de rão
ser di vi di dos em qua tro par tes: seis ce las de se gu ran-
ça má xi ma na Pa pu da, em Bra sí lia; o pre sí dio de se -
gu ran ça má xi ma no in te ri or de São Pa u lo; al gu mas
ce las no Acre...

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Se na dor
Mag no Mal ta, in ter rom po V. Exª para pror ro gar a ses -
são por 15 mi nu tos. V. Exª terá cin co mi nu tos para en -
cer rar o seu dis cur so e, a se guir, o Se na dor Ney Su -
as su na terá cin co mi nu tos para fa zer uso da pa la vra,
as sim como a Se na do ra Iris de Ara ú jo.

O SR. MAGNO MALTA (Blo co/PT – ES) –
Escre vi o se guin te ofí cio para o Mi nis tro:

Cum pri men tan do cor di al men te V. Exª, ve nho
for ma li zar pro pos ta por mim apre sen ta da, em re u nião
de on tem, em seu ga bi ne te, com a Sub co mis são Per -
ma nen te de Se gu ran ça Pú bli ca do Se na do Fe de ral.

Obje ti va men te, tra ta-se da cri a ção de um gru po
de po li ci a is fe de ra is - cer ca de 300 ho mens –“ima gi no
que não pos sa ser mais, por que te mos um efe ti vo ín fi-
mo de me nos de sete mil ho mens, num País do ta ma-
nho do nos so, “‘den tre os me lho res do qua dro efe ti vo
da Po lí cia Fe de ral (qua li fi ca ção, con du ta pro fis si o nal
e pes so al ili ba da, re mu ne ra ção di fe ren ci a da), com
no tó ria ex pe riên cia nes sa área, que te rão como mo ti-
va ção uma me lho ria sa la ri al e a im por tân cia des se
tra ba lho para a Na ção. Eles tra ba lha rão en ca pu za-
dos, bem guar da dos, com a in cum bên cia es pe ci al de
vi gi lân cia de pre sos de alta pe ri cu lo si da de, prin ci pal-
men te dos lí de res do cri me or ga ni za do e do nar co trá-
fi co, a exem plo de Fer nan di nho Be i ra-Mar.
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Ao mes mo tem po, a di re ção da Po lí cia Fe de ral
re cru ta ria um nú me ro de ter mi na do de po li ci a is fe de-
ra is ina ti vos”, que têm sa ú de, que es tão bem, pron tos
para tra ba lhar, “para subs ti tu ir os po li ci a is de sig na dos
para aque la mis são es pe ci al, em ca rá ter tem po rá rio,
me di an te um pa ga men to ex tra, que des per tas se o in -
te res se des ses ser vi do res ina ti vos, que su pri ri am a
au sên cia do gru po des ta ca do.

A me di da se jus ti fi ca pela ne ces si da de pre men-
te de o apa re lho es ta tal dar um tra ta men to ade qua do
à ques tão de ma nu ten ção de apri si o na dos pe ri go sos
e que tan to pre o cu pa e as sus ta toda a so ci e da de bra -
si le i ra, de i xan do a sen sa ção de im po tên cia do Esta do
fren te a es ses cri mi no sos e o re du zi do qua dro efe ti vo
atu al da Po lí cia Fe de ral.”

Se na dor Ney Su as su na, es ses 60 ho mens pre -
ci sam ser di vi di dos nes sas ce las de que fa lei, e o efe -
ti vo pre ten di do é de 300 po li ci a is fe de ra is.

Veja o exem plo: o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que cons tru iu ur gen te men te, den tro de seis ou sete
me ses, um pre sí dio de se gu ran ça, no Acre, para o
Go ver na dor Jor ge Vi a na, que ha via fe i to um con cur so
pú bli co para agen tes pe ni ten ciá ri os. Qu an do sou be-
ram que se tra ta va da qua dri lha de Hil de bran do Pas -
co al, ne nhum can di da to to mou pos se. To dos per de-
ram o con cur so. Então, fo ram obri ga dos a man dar
para lá a Po lí cia Fe de ral. O que acon te ceu? Nun ca fu -
giu nin guém, Se na dor. Nun ca hou ve bal búr dia no pre -
sí dio, por que, com to das as di fi cul da des, a Po lí cia Fe -
de ral ain da im põe res pe i to nes te País.

Esta mos fa lan do de um efe ti vo de 300 ho mens.
Isso não é con ver sa fi a da. Tra ta-se de uma me di da
para o Mi nis tro le var ao Pre si den te, para que se efe ti-
ve a se pa ra ção des ses 60 ho mens. Esse bon de de vi -
o lên cia que está acon te cen do nos gran des cen tros
pre ci sa pa rar. Ati ra ram an te on tem na fren te do Ho tel
Gló ria. Da qui a al guns dias, vão ati rar nes te Se na do,
vão ati rar na casa do Pre si den te, por que não há li mi te
den tro do es ta do de ex ce ção.

Te mos que dis cu tir uma le gis la ção es pe ci al para 
os pró xi mos cin co anos, nes te País, para co i bir mos
essa vi o lên cia. Ga ran to a V. Exª que, iso la dos es ses
60 ho mens, com a se gu ran ça da Po lí cia Fe de ral, não
ha ve rá mais esse de ses pe ro que se es ta be le ceu na
so ci e da de. É prá ti co, é rá pi do. Ago ra, se fi car mos “vi -
a jan do na ma i o ne se”, com tan ta re u nião, tan ta sub co-
mis são, tan to pro gra ma para mé dio e lon go pra zo,
quan do acor dar mos, os nos sos fi lhos já te rão sido
tam bém as sas si na dos no meio da rua.

Qu e ro en cer rar, Sr. Pre si den te, di zen do que
pre ci sa mos dis cu tir dois as sun tos ur gen te men te: o
nos so con ce i to de se gu ran ça na ci o nal, para en vol ver-

mos as For ças Arma das e a me no ri da de pe nal. Não
po de mos en ten der que um me ni no de 17 anos que
es tu pra, que mata, que cha ma tra ba lha dor de va ga-
bun do e põe-lhe a arma na boca seja tra ta do como
uma cri an ça pela lei.

Tam bém pre ci sa mos dis cu tir um ter ce i ro pon to:
uma fór mu la para que me ni nos de 16 anos pos sam
tra ba lhar. Os me ni nos des sa ida de são pro i bi dos, por
lei, de tra ba lhar e es tão vi ran do mão-de-obra do trá fi-
co. Não po dem tra ba lhar com 15 anos, fi cam à-toa, vi -
ram “avião” de tra fi can te.E isso não acon te ce so men-
te com os fi lhos do po bre do mor ro. Quem põe fogo
em ín dio no meio da rua é fi lho de rico. Não me ve nha
de bi tar van da lis mo na con ta só dos po bres. Sabe o
que é isso? É men te de so cu pa da, e men te de so cu pa-
da é ofi ci na do di a bo.

Te mos que dis cu tir essa me di da, Se na dor Ney
Su as su na, para que me ni nos a par tir de 15 anos pos -
sam tra ba lhar, para sa ber quan to vale o suor do seu
ros to, para en trar no ci ne ma com seu di nhe i ro, para
com prar o lan che na es co la com seu di nhe i ro, para
aju dar ma mãe e pa pai. Nin guém mor re por tra ba lhar
meio ex pe di en te numa loja ou num es cri tó rio. Co me-
cei a ven der pi co lé em Ita pe tin ga, meu Go ver na dor
Cé sar Bor ges, com ape nas oito anos de ida de. Car re-
ga va nas cos tas uma ca i xa con ten do cem pi co lés.
Não sou en tre va do, não mor ri. Ven di pi co lé, car re guei
peso na fe i ra, en gra xei sa pa to, fiz de tudo e não es tou
mor to.

De ve mos, sim, po li ci ar e im pe dir o tra ba lho es -
cra vo, mas te mos que dis cu tir essa me di da, pois, des -
sa for ma, tam bém es ta re mos com ba ten do a vi o lên-
cia. Do con trá rio, es ta re mos pro te gen do e for ne cen do
mão-de-obra ao trá fi co de dro gas nes te País.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mag no Mal -
ta, a Sra. He lo í sa He le na, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Cé -
sar Bor ges.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Eu pe di-
ria um pou co de com pre en são ao Se na dor Ney Su as-
su na, para que a Se na do ra Iris de Ara ú jo pu des se fa -
lar em pri me i ro lu gar, por que S.Exª es ta va, na ver da-
de, subs ti tu in do o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Será
um pra zer, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce do a
pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo por cin co mi nu tos.

A SRª IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. 
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Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na ver da de, o as -
sun to de que eu gos ta ria de tra tar nes te mo men to não 
po de ria ser dis cor ri do em cin co mi nu tos. Mas, de po is
de ou vir os mais di ver sos ora do res que aqui ex pu se-
ram suas idéi as – cha ma ram-me a aten ção os pro-
nun ci a men tos dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no
Bra ga e Ro meu Tuma e as pa la vras for tes do Se na dor
Mag no Mal ta –, eu não po de ria de i xar de apro ve i tar
este mo men to, Se na dor Cé sar Bor ges, que pre si de
esta ses são, e Se na dor Edu ar do Su plicy, para me
jun tar a S. Exªs e di zer des sa an gús tia que do mi na o
País em re la ção à vi o lên cia, que se tor na, de uma
cer ta for ma, qua se que ba na li za da. À vi o lên cia, as sis-
ti mos pra ti ca men te de bra ços cru za dos.

Ve mos pela te le vi são e as sis ti mos à nos sa por ta
fa tos que, há pou cos anos, não ace i ta ría mos, com os
qua is nos in dig na ría mos. Nós, po lí ti cos, mi li tan tes
den tro de nos sos Par ti dos, pro mo ve ría mos mo vi men-
tos po pu la res, le van do até a Na ção a nos sa in dig na-
ção e a nos sa pre o cu pa ção. Sin to que, de cer ta for -
ma, há uma imo bi li za ção, um en ges sa men to da so ci-
e da de. Os fa tos acon te cem com tan ta ve lo ci da de,
que nos sen ti mos in ca pa zes de to mar uma ati tu de.

Eu apro ve i ta ria este mo men to, es tes cin co mi -
nu tos, para fa zer uma con cla ma ção não ape nas aos
Srs. Se na do res e aos Srs. De pu ta dos, mas à Na ção,
para que tome uma ati tu de: que le van te a ban de i ra da
paz na prá ti ca, por meio dos seg men tos or ga ni za dos
e mo vi men tos po pu la res. Só as sim te re mos con di ção
de re al men te mu dar mos esse es ta do de co i sas.

Num pas sa do re cen te, a ju ven tu de foi às ruas,
pin tou a cara e mos trou que não ace i ta va mais o Pre -
si den te que es ta va à fren te da Na ção. Por que nós,
ago ra, tam bém não nos le van ta mos? Por que nós,
ago ra, em cada Esta do des ta Na ção, aqui re pre sen-
ta do pe los Se na do res, não to ma mos tam bém essa
ati tu de e par ti mos para a mo vi men ta ção, que cer ta-
men te ha ve rá de cul mi nar no res ta be le ci men to da
paz nes te País? Só a par tir daí, Srªs e Srs. Se na do-
res, po de re mos dis cu tir, nes te Se na do, ou tros pro je-
tos, abor dar ou tras ques tões.

Eu mes ma te ria que dis cur sar hoje so bre ou tro
pro je to, mas vol to a fa lar de algo a que já me re fe ri ou -
tras ve zes e so bre o que te nho ou vi do os Se na do res
fa la rem fre qüen te men te. Bas ta! Te mos que agir. Para
mu dar esse qua dro, cer ta men te te re mos que pas sar
por uma mu dan ça de mo de lo eco nô mi co. Te mos que
es tar aten tos, por que a vi o lên cia pode co me çar den -
tro das ca sas. Fa mí li as não-es tru tu ra das es tão le van-
do cri an ças para as ruas, as qua is agra de cem pe nho-
ra da men te àque les que não as ti ram de lá, por que
nas ruas não há re gras, por que lá elas não as sis tem

àqui lo que pre sen ci am em sua pró pria casa, por que
lá não são mal tra ta das.

Te mos que mu dar a face des ta Na ção. Apro ve i-
tei este mo men to, gen til men te con ce di do pelo Pre si-
den te e pe los Se na do res, para fa zer este bra do de
aler ta. Nes te mo men to, po nho o co ra ção na mi nha
fala, a fim de di zer que te mos que nos in dig nar!

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Con ce-

do a pa la vra ao Se na dor Ney Su as su na por cin co mi -
nu tos.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te. Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos che gan-
do a um pon to de fu são no enor me cal de i rão so ci al
que é o Bra sil.

Des de o iní cio da nos sa his tó ria, te mos vis to
exem plos, Se na dor Mag no Mal ta, de que os Go ver-
nos Fe de ral e es ta du a is sem pre de i xa ram a so ci e da-
de mu i to sol ta, à mer cê de gru pos or ga ni za dos. Mas
nun ca tí nha mos che ga do à si tu a ção que es ta mos vi -
ven do hoje no Bra sil.

Estou pas mo por que, hoje, vá ri as Se na do ras e
Se na do res des fi la ram nes ta tri bu na abor dan do o
mes mo as sun to sob fa ce tas di fe ren tes. Fa tos re cen-
tes ocor ri dos no Rio de Ja ne i ro de mons tram que o
Esta do como ente não está con se guin do mos trar-se
efi ci en te como agen te de ma nu ten ção e como in cen-
ti va dor da or dem so ci al – e isso não ocor re só com
Rio de Ja ne i ro, mas em todo o País. Está fi can do mu i-
to di fí cil.

O Rio de Ja ne i ro sem pre atra iu tu ris tas pela sua
be le za. Co nhe ço pra ti ca men te o mun do todo e não
co nhe ço ci da de tão bo ni ta quan to o Rio. E pas mem,
Srs.Se na do res, até ca be ças hu ma nas fo ram jo ga das
em lixo de shop ping cen ter.

Te mos dois Bra sis. O Bra sil em que to dos os di -
re i tos têm que ser da dos ao pre so, ao mar gi nal, por -
que a lei tem que ser cum pri da. São seis anos de pri -
são ape nas, se ele ti ver bom com por ta men to, as pe -
nas não são cu mu la ti vas, o me nor de ida de não pode
ser pre so. Esse é o Bra sil for mal, de fic ção. E te mos o
Bra sil onde há pena de mor te, com es quar te ja men to,
tor tu ra, cor pos hu ma nos se pa ra dos em pe da ços, que 
são jo ga dos em lu ga res di fe ren tes, até em li xe i ras de
shop pings. Com que ob je ti vo se não o da afron ta, se -
não para cho car a so ci e da de e mos trar po der?

E, ain da as sim, en con tra mos uma sé rie de pes -
so as, de ve lhi nhas, fa lan do em di re i tos hu ma nos. Que 
di re i to hu ma no teve esse ci da dão que foi es quar te ja-
do e teve o seu cor po que i ma do num “mi cro on das”?!
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Co lo cam vá ri os pne us, ati ram ga so li na, jo gam o ci da-
dão no meio e to cam fogo. Não so bram nem os os sos.
Assim acon te ceu com Tim Lo pes, que tam bém foi es -
quar te ja do.

São ci da des cer ca das de fa ve las, sen do que as
fa ve las são ter ri tó ri os li vres. E que gran de ci da de bra -
si le i ra não está cer ca da de fa ve las? No caso do Rio
de Ja ne i ro, um Go ver na dor de ter mi nou que a po lí cia
não mais su bis se à fa ve la e, a par tir daí, ins ta u rou-se
o cri me, que tam bém ser viu de exem plo pelo Bra sil
afo ra.

Não sei se há ci da des que não so frem esse pro -
ble ma, por que São Pa u lo está tão vi o len ta quan to o
Rio de Ja ne i ro; Belo Ho ri zon te, idem; em Cam pi nas
há se qües tros; em Go iâ nia, há rou bo de car gas; e o
nar co trá fi co está ins ta la do em to dos os la dos.
Enquan to isso, fi ca mos na re tó ri ca. O Có di go Ci vil
não pode pe na li zar, as pe nas não se so mam, e tan to
faz ma tar um quan to ma tar cem que a pena é a mes -
ma – só pode che gar a 30 anos.

Vi um pro je to dos Se na do res Ro meu Tuma e
José Sar ney au men tan do a pena má xi ma para 40
anos e pos si bi li tan do a cu mu la ti vi da de. Mas, com cer-
te za, se não hou ver o con tro le ex ter no da Jus ti ça,
como fa lou há pou cos mi nu tos o Se na dor Mag no Mal -
ta, se não ti ver mos a so ci e da de in dig na da, como aca -
bou de fa lar a Se na do ra Iris de Ara ú jo, e como fa la ram
tam bém os Se na do res Mar ce lo Cri vel la e Ro ber to
Sa tur ni no...

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Ney
Su as su na, gos ta ria de par ti ci par de seu pro nun ci a-
men to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
mu i to pra zer, Se na dor Mão San ta. Eu ape nas lem bra-
ria a V. Exª que re du zi ram o meu tem po de vin te para
cin co mi nu tos.

O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Gos ta ria de
par ti ci par do seu pro nun ci a men to e se rei bre ve. O Pi -
a uí será a luz. O Pi a uí é, hoje, o Esta do com a me nor
taxa de cri mi na li da de. O Pre si den te Lula foi a Gu a ri-
bas. Ele tem que bus car a luz. Ouvi aten ta men te o dis -
cur so des sa mu lher en can ta do ra, a Se na do ra Iris de
Ara ú jo. Qu e ro tra zer a mi nha ex pe riên cia. V. Exª, Se -
na dor Ney Su as su na, é um ilu mi na do, um po e ta. Eu
mes mo te nho em mi nha ca be ce i ra li vro seu, que V.
Exª au to gra fou e tive a opor tu ni da de de ler em uma
ses são nes ta Casa. Dis cur so é algo efê me ro, em po lí-
ti ca a ação é que vale. Aqui fala al guém que foi Go ver-
na dor, as sim como o Se na dor Cé sar Bor ges, que foi
Go ver na dor da Ba hia. Qu an do Go ver na dor, dei or-
dem de pri são a um ban di do mu i to mais pe ri go so do

que o Fer nan di nho Be i ra-Mar, o Co ro nel Cor re ia
Lima. Ele ti nha o apo io das for ças e não era pi a u i en-
se, era ce a ren se. No Esta do ha via o cri me or ga ni za-
do, que ame dron ta va Pre fe i tos e ins ti tu ci o na li zou as
no tas fri as.Era um te mor co nhe ci do. Então, é pre ci so
ha ver ação. Vou dar o tes te mu nho da nos sa ex pe riên-
cia. No Se na do, es ta mos bem, por que o Se na do nos
ga ran te re si dên cia, onde moro com mi nha fa mí lia.
Aliás, so mos vi zi nhos, Se na dor Ney Su as su na, e es -
co lhi meu apar ta men to por isso. Por que não há uma
lei que de ter mi ne que to dos os sol da dos te nham di re-
i to a uma casa, a um lar? Eu fiz isso no meu Esta do.
Se nhor Pre si den te Lula, no Pi a uí to dos os sol da dos
ti ve ram di re i to a uma casa po pu lar. Co me cei pe los ca -
bos e ia pas sar aos sar gen tos. Assim se con quis ta a
mu lher do sol da do. Tam bém re cru ta mos a mu lher
dele, ofe re cen do a ela, por meio do FAT, cur sos pro fis-
si o na li zan tes e pe que nos cus te i os do Pró-Ren da e do 
Pro ger, para que ela pu des se ini ci ar um pe que no ne -
gó cio e, as sim, au men tar a ren da fa mi li ar. Cri a mos
tam bém no Pi a uí a Aca de mia de Po lí cia Ci vil.E no Pi -
a uí está a pri me i ra es co la de ba cha réis em se gu ran ça
pú bli ca. Ve ri fi ca mos que o ca mi nho é tam bém o apo io
à mu lher, à com pa nhe i ra do sol da do. Assim, o Pi a uí,
hoje, tem a me nor taxa de cri mi na li da de.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como
vêem são mu i tas as fa ce tas da se gu ran ça pú bli ca. O
Se na dor Mão San ta, ex-Go ver na dor do Pi a uí, aca ba
de mos trar al guns ca mi nhos para me lho rar a se gu-
ran ça, como o for ta le ci men to do cor po po li ci al.

Mas te mos que olhar tam bém a Jus ti ça e o pro -
ble ma das pe ni ten ciá ri as.

Asso mei à tri bu na para de fen der uma tese. Qu -
an do a cri mi na li da de au men ta o tom e pas sa a cor tar
cor pos e jo gar ca be ças em shop ping cen ters, a pas -
sar em fren te ao pré dio do Pa lá cio do Go ver no es ta-
du al e do Ho tel Gló ria e a me tra lhá-los, não te mos
que pen sar em di re i tos hu ma nos.

Não va mos par tir para a pena de mor te. Mas di -
zia-me o Se na dor Mag no Mal ta há pou cos mi nu tos
que ban di do que ati ra com uma me tra lha do ra, uma
AR-15, num pré dio, não está pre o cu pa do com quem
vai atin gir. Em ab so lu to! Qual foi a chan ce que de ram
às pes so as que po de ri am re ce ber es ses ti ros? Qu an-
tas ba las per di das vêm atin gi do até cri an ças, prin ci-
pal men te no Rio de Ja ne i ro? E elas não ti ve ram di re i-
to de se de fen der.

Por isso, apre sen tei a esta Casa uma PEC com
a pro pos ta de pri são per pé tua. Fa ría mos uma ca de ia
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num lu gar ermo, mas onde hou ves se pos si bi li da de de 
tra ba lho, na agri cul tu ra, por exem plo, para abri gar os
pre sos con de na dos a pri são per pé tua. De po is que
pren de rem o pri me i ro, o se gun do e o ter ce i ro, os mar -
gi na is vão pa rar para pen sar.

Não po de mos, de ma ne i ra ne nhu ma, con ti nu ar
na re tó ri ca, en quan to os ban di dos au men tam o tom,
de sa fi am a so ci e da de e fa zem o que bem en ten dem.

Pen so que é a hora da in dig na ção, como dis se a 
Se na do ra Iris de Ara ú jo. Pre ci sa mos tam bém au men-
tar o tom. O Se na dor Mag no Mal ta e eu aca bá va mos
de fa lar que pre ci sa mos – e va mos fa zer –, in de pen-
den te men te das atu a is co mis sões, cri ar uma co mis-
são para ten tar ca pi ta ne ar a in dig na ção po pu lar.
Esta mos vi ven do tem pos di fí ce is e, em tem pos di fí ce-
is, são ne ces sá ri as me di das di fí ce is.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Srªs e

Srs. Se na do res, o no bre Se na dor Mar ce lo Cri vel la en -
ca mi nhou à Mesa re que ri men to so li ci tan do que o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 96, de 2000, que al te ra
dis po si ti vos da Lei nº 7.644, de 18 de de zem bro de
1987, que dis põe so bre a re gu la men ta ção da ati vi da-
de de mãe so ci al e dá ou tras pro vi dên ci as, ade quan-
do-a à Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990 – Esta tu to
da Cri an ça e do Ado les cen te, seja tam bém dis tri bu í-
do à Co mis são de Assun tos So ci a is.

A ma té ria, lida nes ta Casa na ses são do dia 06
de no vem bro de 2000, re ce beu da Pre si dên cia o se -
guin te des pa cho: “À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-
ça e Ci da da nia e à Co mis são de Assun tos So ci a is”, o
que vai ao en con tro do que foi ple i te a do pelo no bre
Se na dor Mar ce lo Cri vel la em seu re que ri men to.

Nes sas con di ções, a ma té ria re tor na à Co mis-
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para con ti-
nu ar a sua tra mi ta ção, e, em cum pri men to ao des pa-
cho da Mesa, à Co mis são de Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

O Sr. Se na dor Ro me ro Jucá, a Sra. Se na do ra
Pa trí cia Sa bo ya Go mes e os Srs. Se na do res Ger son
Ca ma ta, Efra im Mo ra is e Luiz Otá vio, en vi a ram dis-
cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do
dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao en cer rar sua bri -
lhan te ges tão à fren te do Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
Pe cuá ria e Abas te ci men to (MAPA), exer ci da du ran te
bom tem po do se gun do man da to do ex-Pre si den te

Fer nan do Hen ri que Car do so, o ex-Mi nis tro Mar cus
Vi ní ci us Pra ti ni de Mo ra es teve todo o in te res se em
co lo car à dis po si ção das no vas au to ri da des go ver na-
men ta is, do agro ne gó cio e dos pro du to res ru ra is, o
Pla no Agrí co la e Pe cuá rio 2002/2003. Esse, um do cu-
men to de pres ta ção de con tas de sua ad mi nis tra ção,
de ori en ta ção aos agri cul to res, pe cu a ris tas e aos no -
vos res pon sá ve is pe los des ti nos agrí co las do País, e
de ba lan ço das con quis tas e das pos si bi li da des do
se tor agrí co la.

O do cu men to apon ta ca mi nhos im por tan tes
para me lho rar o de sem pe nho do se tor, para al can çar
ní ve is mais al tos de pro du ti vi da de, para ge rar no vos
pos tos de tra ba lho, para au men tar a ren da no meio
ru ral e in cen ti var no vos in ves ti men tos e para ge rar
mais di vi sas em nos sa pa u ta de ex por ta ções.

É im por tan te res sal tar que o ex-Pre si den te Fer -
nan do Hen ri que Car do so in ves tiu alto na re a li za ção
des ses ob je ti vos. Assim, no ano agrí co la 2002/2003,
o seu Go ver no de ci diu apli car 21,7 bi lhões de re a is
ape nas para apo i ar o plan tio. Se gun do os téc ni cos do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, esse mon tan te re pre sen tou
26% a mais do que o to tal dos re cur sos des ti na dos
em 2001.

O mes mo en tu si as mo es ten deu-se às li nhas de
cré di to, que pas sa ram a ope rar com ta xas de ju ros fi -
xas e ra zo a vel men te ba i xas em re la ção às que são
co bra das pelo sis te ma fi nan ce i ro. O mon tan te de re -
cur sos co lo ca dos à dis po si ção dos pro du to res ru ra is
é da or dem de 16,3 bi lhões de re a is e está à dis po si-
ção dos pro du to res me di an te o pa ga men to de ju ros fi -
xos de 8,75% ao ano.

Esse in te res se do Go ver no an te ri or em di na mi-
zar a agri cul tu ra e a pe cuá ria bra si le i ras jus ti fi ca-se
cla ra men te pe los re sul ta dos de gran de im por tân cia
re gis tra dos pelo se tor nas úl ti mas sa fras, pe los ní ve is
de pro du ti vi da de que vêm sen do al can ça dos ano a
ano, pela qua li da de dos pro du tos e pela ri que za cada
vez ma i or, que vem sen do ge ra da em cada exer cí cio
pro du ti vo.

Hoje, já po de mos di zer que o com ple xo agro pe-
cuá rio bra si le i ro é um dos mais de sen vol vi dos do
mun do, dis põe de to das as con di ções para con cor rer
com qual quer país no exi gen te mer ca do glo ba li za do,
mes mo com os que são al ta men te pro te gi dos, como é 
o caso dos Esta dos Uni dos e dos pa í ses da Eu ro pa
Oci den tal.

Re fe rin do-se aos acer tos da po lí ti ca de in cen ti-
vo ao se tor agro pe cuá rio, ado ta da du ran te o Go ver no
Fer nan do Hen ri que, o ex-Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es
su bli nha, no Pla no Agrí co la e Pe cuá rio 2002/2003,
que a sa fra de grãos do País atin giu 100,3 mi lhões de
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to ne la das em 2000/2001. Em 2002, o Pro du to Inter no
Bru to (PIB) agro pe cuá rio foi de qua se 100 bi lhões de
re a is e as ex por ta ções che ga ram a qua se 24 bi lhões
de dó la res, apre sen tan do um su pe rá vit de 19 bi lhões
de dó la res.

Des ta ca ain da que, com o au men to das ven das
de adu bos, com a im plan ta ção de pro gra mas de in-
ves ti men tos, com a me lho ria ge né ti ca das cul tu ras,
com as mu dan ças ve ri fi ca das no sis te ma de plan tio e
do zo ne a men to agrí co la, a agri cul tu ra bra si le i ra deu
um sal to es pe ta cu lar em ter mos de qua li da de e pro -
du ti vi da de. Assim, além de es pe rar mos para este ano 
uma sa fra re cor de de cer ca de 107,38 mi lhões de to -
ne la das de grãos, se gun do pre vi sões do Insti tu to Bra -
si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE), de ve re mos
co lher igual men te be los fru tos em dó la res. A ex pec ta-
ti va é a de que fi ca re mos bem pró xi mos dos 30 bi-
lhões de dó la res em nos sa pa u ta de ex por ta ções
agrí co las, vo lu me de di nhe i ro ex tre ma men te im por-
tan te para aju dar a ate nu ar as nos sas gra ves di fi cul-
da des em tran sa ções cor ren tes. Vale di zer que, nes se
sen ti do, os re sul ta dos agrí co las têm con tri bu í do de
ma ne i ra im por tan te para aju dar no es for ço de re cu pe-
ra ção da eco no mia na ci o nal.

Para o atu al Mi nis tro da Agri cul tu ra, Dr. Ro ber to
Ro dri gues, a pro du ção agrí co la bra si le i ra este ano
será ain da ma i or do que a es pe ra da pelo IBGE. Se -
gun do ele, o Bra sil de ve rá pro du zir 112 mi lhões de to -
ne la das de grãos. Des se to tal, 50 mi lhões de to ne la-
das se rão de soja, e o Bra sil se tor na rá o ma i or ex por-
ta dor do mun do, ul tra pas san do os Esta dos Uni dos.
Se gun do o Mi nis té rio da Agri cul tu ra, as ex por ta ções
de soja de ve rão che gar a 7,5 bi lhões de dó la res no fi -
nal des te ano, con tra 6,8 bi lhões de dó la res dos Esta -
dos Uni dos. Em 2002, os Esta dos Uni dos ex por ta ram
7,2 bi lhões de dó la res; e o Bra sil, 6 bi lhões de dó la res.

Pros se guin do, o atu al Mi nis tro di vul ga boas no -
tí ci as em re la ção ao mi lho. Nes ta sa fra, o pro du to de i-
xa rá de pres si o nar a in fla ção e de ve rá re gis trar um
vo lu me de pro du ção equi va len te a 40,8 mi lhões de to -
ne la das, 15,8% a mais do que a co lhe i ta an te ri or. Se
esse re sul ta do re al men te se con cre ti zar, o País de i-
xa rá de ser im por ta dor e pas sa rá à con di ção de ex -
por ta dor de cer ca de três mi lhões de to ne la das.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol tan do
às nos sas con si de ra ções so bre o Pla no Agrí co la e
Pe cuá rio 2002/2003, con vém sin te ti zar os seus ob je-
ti vos mais im por tan tes.

O pri me i ro as pec to é o que diz res pe i to ao sis te-
ma de fi nan ci a men to agro pe cuá rio. Gros so modo,
como já dis se mos no de cor rer des te pro nun ci a men to,
a no tí cia mais im por tan te é o vo lu me de re cur sos co -

lo ca dos à dis po si ção dos pro du to res no ano agrí co la
2002/2003, que foi de 21,7 bi lhões de re a is, e o mon -
tan te da li nha de cré di to. Des se to tal, 16,3 bi lhões de
re a is se rão ofe re ci dos a tí tu lo de em prés ti mos, com
ta xas de ju ros fi xas anu a is de 8,75%. O va lor re pre-
sen ta 8% a mais do que foi dis po ni bi li za do no ano
pas sa do.

O se gun do as pec to é o que tra ta dos pro gra mas
agrí co las em exe cu ção. Vale di zer que al guns so fre-
ram ajus tes com o ob je ti vo de tor ná-los mais áge is e
mais ade qua dos aos in te res ses dos pro du to res ru ra-
is. Assim, acon te ceu com o Pro gra ma da Aqüi cul tu ra,
que teve o seu li mi te de fi nan ci a men to au men ta do.
Alte ra ções tam bém fo ram ob ser va das no Pro le i te, no
Sis vár zea, no Pro pas to, no Pro ger Ru ral e no Fi na me
Espe ci al, to das com o ob je ti vo de aten der me lhor aos
agri cul to res.

No que se re fe re aos no vos pro gra mas, con vém
ci tar o Pro gra ma de Apo io à Agri cul tu ra Irri ga da (Pro -
ir ri ga), o Pro gra ma de Plan tio Co mer ci al de Flo res tas
(Prop flo ra), o Pro gra ma de De sen vol vi men to Co o pe-
ra ti vo para Agre ga ção de Va lor à Pro du ção Agro pe-
cuá ria (Pro de co op) e o Pro gra ma de Apo io ao De sen-
vol vi men to da Ca ca u i cul tu ra (Pro ca cau), que têm ob -
je ti vos co muns de fo men to, de in cen ti vo, de fi nan ci a-
men to e de di na mi za ção do se tor agrí co la.

Fi nal men te, te mos a ques tão da ga ran tia dos
pre ços mí ni mos de vá ri os pro du tos. Em re la ção a
este pon to, é im por tan te con si de rar a gran de os ci la-
ção de pre ços que sem pre acon te ce no mer ca do agrí -
co la e que pre ju di ca ime di a ta men te os pro du to res ru -
ra is. O mes mo acon te ce com a de fa sa gem de pre ços,
que tem ca u sa do pe sa dos pre ju í zos aos plan ta do res.
Para ate nu ar es sas tur bu lên ci as, no Pla no Agrí co la e
Pe cuá rio 2002/2003, os pre ços mí ni mos de ga ran tia
de vá ri os pro du tos so fre ram cor re ções sig ni fi ca ti vas.
Para não ci tar tan tos exem plos, te mos o caso do mi -
lho, que so freu re a jus te en tre 18 e 28%; o caso do ar -
roz, que teve re a jus tes en tre 9 e 13%; e o do al go dão,
que foi re a jus ta do em 12%.

Por tudo o que aca ba mos de di zer, o Pla no Agrí -
co la e Pe cuá rio 2002/2003 é in dis pen sá vel para a
mo der ni za ção do nos so sis te ma agrí co la, para a me -
lho ria dos seus pro du tos e para o au men to da pro du ti-
vi da de no cam po. Por sua vez, a exis tên cia de pro gra-
mas de cré di to para in ves ti men tos, a ju ros fi xos e
atra en tes, têm mo ti va do os agri cul to res e con tri bu í do
para a ocor rên cia de mu dan ças es tru tu ra is no pro-
ces so pro du ti vo da agri cul tu ra bra si le i ra. O mes mo
acon te ce com os no vos pro gra mas se to ri a is e re gi o-
na is de in ves ti men to, que têm o su por te do Ban co Na -
ci o nal do De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
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(BNDES) e que logo tam bém es ta rão mos tran do os
seus re sul ta dos.

Se esse elen co de me di das que faz par te do
Pla no Agrí co la e Pe cuá rio 2002/2003 con ti nu ar sen -
do vis to pelo Go ver no atu al como pri mor di al para o
pro gres so da agri cul tu ra bra si le i ra, cer ta men te, mu i to
em bre ve, con quis ta re mos uma po si ção de fi ni ti va
como con cor ren tes de pri me i ra li nha no dis pu ta do
mer ca do agrí co la mun di al.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do!
A SRª PATRÍCIA SABOYA GOMES (PPS – CE) 

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vi -
ven do um mo men to es pe ci al no País; um mo men to
em que as po lí ti cas so ci a is es tão no cen tro das pri o ri-
da des do novo go ver no. A ta re fa de cons tru ir um mo -
de lo de de sen vol vi men to mais jus to para o Bra sil se
im põe com pre mên cia e deve ser abra ça da pe los
mais di ver sos agen tes da so ci e da de bra si le i ra, en tre
eles, o pró prio Par la men to.

Nes se con tex to, faz-se tam bém ur gen te o for ta-
le ci men to da luta pela de fe sa dos di re i tos da in fân cia
e da ado les cên cia. Nos úl ti mos anos, con se gui mos
avan çar bas tan te no cam po das leis, com a pro mul ga-
ção da Cons ti tu i ção em 1988, que pas sou a tra tar
esse seg men to da po pu la ção como su je i to de di re i-
tos, a cri a ção do Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen-
te, em 1990, e de ou tras leis que es ta be le ce ram me -
ca nis mos bas tan te con cre tos para a pro mo ção do
bem-es tar das no vas ge ra ções.

O Con gres so Na ci o nal, por tan to, tem de sem pe-
nha do um pa pel pro ta gô ni co nes se pro ces so. E um
dos ins tru men tos mais po de ro sos na bus ca por um
co ti di a no me lhor para os mais jo vens é a Fren te Par -
la men tar de De fe sa da Cri an ça e do Ado les cen te.

Cri a do há dez anos, esse mo vi men to su pra par-
ti dá rio con tou com a aguer ri da par ti ci pa ção de par la-
men ta res como as De pu ta das Rita Ca ma ta, Fá ti ma
Pe la es e Ma ri lu Gu i ma rães, os De pu ta dos Emer son
Ka paz e João Fas sa re la, além do hoje Se na dor e lí der
do go ver no no Se na do, Alo i zio Mer ca dan te. Gra ças
ao em pe nho des ses e de tan tos ou tros par la men ta res
foi pos sí vel con quis tar vi tó ri as im por tan tes para a me -
lho ria da qua li da de de vida de nos sas cri an ças e ado -
les cen tes.

Ago ra, a Fren te Par la men tar ga nha novo fô le go.
Nes ta Le gis la tu ra, a ini ci a ti va con ta com um nú me ro
re cor de de par ti ci pan tes – são 117 De pu ta dos e 22
Se na do res en ga ja dos e com pro me ti dos com a ca u sa
da cri an ça e do ado les cen te.

Mu i to me or gu lha fa zer par te da co or de na ção
cen tral da nova Fren te, que terá a par ti ci pa ção de três 
par la men ta res. Além da mi nha pre sen ça re pre sen-
tan do o Se na do Fe de ral, in te gra rão esse nú cleo prin -
ci pal as De pu ta das Tel ma de Sou za (PT – SP) e Ma -
ria do Ro sá rio (PT – RS).

A Fren te Par la men tar terá uma or ga ni za ção di -
fe ren ci a da. Com o in tu i to de es ti mu lar a cri a ção de ini -
ci a ti vas se me lhan tes nas Assem bléi as Le gis la ti vas e
nas Câ ma ras de Ve re a do res de todo o País e de for ta-
le cer as ações es ta du a is e mu ni ci pa is em fa vor da
pro mo ção dos di re i tos das cri an ças e dos ado les cen-
tes, es ta mos cri an do uma co or de na do ria re gi o nal.
Ela será com pos ta por cin co par la men ta res, que fi ca-
rão en car re ga dos de re pre sen tar as cin co re giões do
País.

O nos so de sa fio da qui adi an te é gran di o so. Pre -
ci sa mos unir es for ços para cri ar uma le gis la ção mais
rí gi da em tor no da re pres são e da pu ni ção dos cri mes
de ex plo ra ção se xu al con tra cri an ças e ado les cen tes.
Tam bém te mos que lu tar bra va men te con tra toda e
qual quer for ma de vi o lên cia con tra me ni nos e me ni-
nas, pela er ra di ca ção do tra ba lho in fan til, por uma
edu ca ção de mais qua li da de para nos sas cri an ças e
ado les cen tes, por um sis te ma de sa ú de que re al men-
te seja uni ver sal e por me ca nis mos que ga ran tam a
in ser ção dos jo vens no mer ca do de tra ba lho.

Sa be mos que a ca mi nha da será ár dua. No en -
tan to, nun ca ti ve mos tan tas con di ções po lí ti cas para
vi a bi li zar a re a li za ção de nos sos so nhos. Estou cer ta
de que in sis tir nes sa ba ta lha va le rá a pena. 

Mu i to obri ga da a to dos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou co mais de
cin co anos, o Bra sil deu um pas so de ci si vo no com ba-
te aos cri mes fi nan ce i ros. Falo da Lei nº 9.613, de 3
de mar ço de 1998 – a cha ma da Lei de La va gem de
Di nhe i ro. De fato, ao do tar o Esta do de po de ro sos me -
ca nis mos, que co í bem e de ses ti mu lam essa ver da de-
i ra cha ga na ci o nal, a re fe ri da Lei tor nou-se, mais que
tudo, efe ti vo ins tru men to de ci da da nia.

Não obs tan te, Sr. Pre si den te, to dos sa be mos
que mes mo os bons pro je tos po dem ser aper fe i ço a-
dos. E po dem ser aper fe i ço a dos não só na me di da
em que tra zem à tona as pec tos even tu al men te não
pre vis tos na con cep ção ori gi nal, mas prin ci pal men te
ao in cor po ra rem ob ser va ções fe i tas ao lon go do pe -
río do em que es ti ve ram em vi gor.

Por isso, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res, tra go
à apre ci a ção des ta Casa duas pro pos tas:
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– a pri me i ra, um pro je to de lei que in se re no vas
dis po si ções na Lei nº 9.613, de 1998; e

– a se gun da, uma pro pos ta de emen da à Cons -
ti tu i ção, tam bém re la ci o na da ao tema da la va gem de
di nhe i ro.

São duas pro pos tas que, em bo ra sim ples no
enun ci a do, po dem, a meu ver, tra zer gran des be ne fí-
ci os para o País. Con tem plam um úni co ob je ti vo: evi -
tar que o di nhe i ro mal ha vi do seja trans fe ri do pelo cri -
mi no so a ou tras pes so as fí si cas ou ju rí di cas, como,
por exem plo, seus ad vo ga dos.

No Pro je to de Lei, pro po nho ini ci al men te a al te-
ra ção do ca put do art. 4º da Lei nº 9.613/98, para per -
mi tir que o juiz, se hou ver in dí ci os su fi ci en tes, pos sa
de cre tar o se qües tro dos bens, di re i tos e va lo res não
só exis ten tes em nome do acu sa do, como hoje pre-
vis to, mas tam bém aque les por ele re pas sa dos a ter -
ce i ros, a qual quer tí tu lo.

Obser vem, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res,
que a pro pos ta tem duas gran des van ta gens. De um
lado, per mi te que o Esta do re cu pe re ou blo que ie
bens, di re i tos e va lo res, ob ti dos de for ma ilí ci ta, quan -
do do a dos, trans fe ri dos ou man ti dos em nome de ter -
ce i ros, quan do usa dos para pa gar ho no rá ri os de ad -
vo ga dos e con ta do res, e em di ver sas ou tras si tu a-
ções. Por ou tro lado, ini be pa ren tes, ami gos e qual -
quer ou tra pes soa ou en ti da de de ace i tar di nhe i ro
com pro ve niên cia sus pe i ta, e di fi cul ta que o cri mi no so
ob te nha pres ta ção de ser vi ços pro fis si o na is. Afi nal,
to das es sas pes so as, se in ti ma das pelo Esta do a de -
mons trar a li ci tu de da ori gem e não o fi ze rem, po de-
rão per der os bens, di re i tos e va lo res ad qui ri dos, fi -
can do su je i tas, ain da, a ser ti pi fi ca das no mes mo cri -
me, por for ça do art. 1º, § 1º, in ci so II, da mes ma Lei nº 
9.613/98.

Ain da no Pro je to de Lei, de fen do a in clu são de um
novo in ci so no art. 9º da Lei nº 9.613/98, para obri gar as
pes so as fí si cas ou ju rí di cas que pres tam ser vi ços ad vo-
ca tí ci os, de con sul to ria ou de con ta do ria a in for ma rem à
au to ri da de com pe ten te qual quer sus pe i ta so bre a ori-
gem ilí ci ta dos re cur sos de seus cli en tes.

Devo res sal tar, a bem da ver da de, que tal pro -
pos ta não re pre sen ta ne nhu ma ino va ção te me rá ria. A
lei, hoje, já faz essa exi gên cia a ban cos, a em pre sas
de cor re ta gem, de fac to ring e tan tas ou tras. Ade ma is,
a co mu ni ca ção por par te dos ad vo ga dos já é obri ga-
tó ria, por exem plo, na Ingla ter ra, na Chi na e na Nova
Ze lân dia, tor nou-se di re triz da União Eu ro péia e é re -
co men da da, tam bém, pelo Gru po de Ação Fi nan ce i ra
so bre La va gem de Di nhe i ro (Gafi). É, por tan to, uma
ten dên cia in ter na ci o nal.

Qu an to à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção,
tam bém é bas tan te sim ples: acres cen ta pa rá gra fo
úni co ao art. 133 da Cons ti tu i ção Fe de ral, para de ter-
mi nar que o ad vo ga do po de rá ser in ti ma do a com pro-
var a ori gem lí ci ta dos re cur sos re ce bi dos a tí tu lo de
ho no rá ri os ad vo ca tí ci os, sem o que fi ca rá im pe di do
de de fen der seu cli en te.

E tam bém aqui, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do-
res, o que se bus ca é re ti rar po der aos cri mi no sos. Ao
di fi cul tar que eles ob te nham pres ta ção de ser vi ços
ad vo ca tí ci os por meio de re cur sos de ori gem ilí ci ta, li -
mi ta-se a ex pan são da “in dús tria” do cri me e a es pe ci-
a li za ção de es cri tó ri os de ad vo ga dos na de fe sa de
cri mi no sos.

Essas, Sr. Pre si den te, mi nhas duas pro pos tas.
Con subs tan ci a das, como já dis se, no Pro je to de Lei e
na Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que sub me to
à con si de ra ção do Se na do Fe de ral. Re a fir mo que as
me di das aqui pro pug na das em mu i to con tri bu i rão
para co i bir os cri mes fi nan ce i ros em nos so País e
aten de rão, as sim, aos le gí ti mos an se i os de nos so
povo, que, cada vez mais, cla ma por aus te ri da de e
trans pa rên cia nos gas tos pú bli cos.

Mu i to obri ga do!
O SR. EFRAIM MORAIS (PFL – PB) – Sr. Pre si-

den te, Srªs e Srs. Se na do res, in cluo-me en tre os que
con si de ram inó cu as as ce le bra ções de da tas re don-
das para ava li ar go ver nos: três me ses, cem dias, um
ano. São con ven ções de es cas sa sig ni fi ca ção e ne-
nhum sen ti do prá ti co. Por que, uma vez trans cor ri dos
cem dias, de ve mos to dos nos de bru çar so bre o Go-
ver no Lula e ava liá-lo? Por que não an tes ou de po is?

Go ver nos são es tru tu ras di nâ mi cas. Uma vez
em pos sa dos, pre ci sam ser di a ri a men te ava li a dos, fis -
ca li za dos, co bra dos. É essa a es sên cia do pro ces so
po lí ti co e uma das atri bu i ções fun da men ta is do Po der
Le gis la ti vo: fis ca li zar os atos do Po der Exe cu ti vo.

No en tan to, como o pró prio Pre si den te Lula ocu -
pou rede na ci o nal de rá dio e te le vi são para se
auto-ava li ar, a pro pó si to dos seus cem pri me i ros dias, 
com ple ta dos na úl ti ma quin ta-fe i ra, dia 10, le gi ti mou
com isso que tal prá ti ca se es ten da a to dos, in clu si ve
– e so bre tu do – à opo si ção. Lí de res do meu Par ti do e
de ou tras le gen das da Opo si ção já me pre ce de ram
nes ta aná li se. Mas, sem re ce ar a re dun dân cia, ocu po
esta tri bu na para vol tar ao as sun to.

Sin to-me no de ver de ava li ar o que dis se o Pre -
si den te Lula e con fron tá-lo com os da dos ob je ti vos da 
re a li da de. Re i te ro, an tes, o que já tive a opor tu ni da de
de di zer des ta tri bu na: que, pes so al men te, tor ço pelo
êxi to do Pre si den te da Re pú bli ca, cuja li de ran ça e
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his tó ria de vida ad mi ro. E mais: faço opo si ção ao Go -
ver no, não ao País.

A mis são que me cabe, a de le ga ção que me deu 
a so ci e da de, foi a de cum prir a mis são opo si ci o nis ta
de fis ca li zar e cri ti car o Go ver no. O mes mo ele i to ra do
que me ele geu se na dor ele geu um can di da to de par ti-
do ad ver sá rio para pre si dir a Re pú bli ca. Essa de ci são
so be ra na do ele i tor, de de fi nir quem go ver na e quem
fis ca li za e se opõe, é um dos pi la res sa gra dos do re gi-
me de mo crá ti co, que aca to com re ve rên cia.

De iní cio, há um dado cu ri o so a re gis trar: trans -
cor ri dos os três me ses ini ci a is de go ver no, o Pre si-
den te Lula é apla u di do por quem sem pre o va i ou e va -
i a do por quem sem pre o apla u diu, gen te de sua pró -
pria base. Os jor na is mos tram que, em se to res onde o 
PT é he ge mô ni co – sin di ca tos, mo vi men tos po pu la-
res, seg men tos or ga ni za dos da so ci e da de ci vil –, há
frus tra ção e di ver gên ci as em re la ção à po lí ti ca eco-
nô mi ca.

Inver sa men te, em se to res onde a vi tó ria de Lula
era te mi da – mer ca do fi nan ce i ro, se to res pa tro na is –,
hou ve gra ta sur pre sa. Sua po lí ti ca está em sin to nia
com os fun da men tos do mer ca do. Por isso, Lula con ti-
nua sen do elo gi a do pelo FMI e ques ti o na do pe los
mo vi men tos po pu la res. A me lho ra dos ín di ces eco nô-
mi cos – câm bio, ris co-país, in fla ção – re fle te essa
cres cen te con fi an ça que a po lí ti ca eco nô mi ca con du-
zi da pelo Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, vem
in fun din do a cre do res e in ves ti do res.

O de ta lhe é que a me lho ra dos ín di ces – e é pre -
ci so que isso fi que cla ro – ape nas res ta be le ce o pa -
drão sus ten ta do ao lon go de qua se todo o go ver no
an te ri or, sub ver ti do exa ta men te quan do fi cou cla ro
que o PT ven ce ria as ele i ções pre si den ci a is.

O mer ca do te mia um go ver no do PT, ten do em
vis ta o dis cur so ide o ló gi co que mar ca ra a tra je tó ria do 
par ti do em mais de duas dé ca das de exis tên cia. So -
men te após re i te ra das pro mes sas de cum pri men to
de con tra tos e a es ca la ção da equi pe eco nô mi ca é
que esse re ce io foi sen do gra du al men te afas ta do.

Por tan to, quan do o Go ver no men ci o na a he ran-
ça mal di ta do go ver no an te ri or, omi te sua par ti ci pa-
ção na cons tru ção da que la he ran ça.

Hoje, são os pró pri os pe tis tas or to do xos – ba ti-
za dos de “ra di ca is li vres” – que sus ten tam que a po lí-
ti ca eco nô mi ca em cur so, mo ti vo de elo gi os ao Go ver-
no Lula, nada mais é que a se qüên cia dos pa râ me tros
e fun da men tos es ta be le ci dos no go ver no an te ri or, de
Fer nan do Hen ri que Car do so. Te mos, pois, aí, uma
gra ta sur pre sa: o re co nhe ci men to da efi cá cia da ad -

mi nis tra ção an te ri or, pela ma nu ten ção das di re tri zes
en tão ado ta das.

E, aqui, que ro ci tar par te da far ta abor da gem da
mí dia a esse as pec to con ti nu ís ta do Go ver no Lula,
por oca sião da ce le bra ção dos pri me i ros cem dias.
Co me ço por ci tar de cla ra ções de um ali a do de pri me i-
ra hora do Go ver no Lula, o ex-go ver na dor Le o nel Bri -
zo la, pre si den te na ci o nal do PDT.

Dis se ele a O Glo bo, de 12 des te mês: “Não es -
tou en ten den do bem o Lula. Ele está mu i to pró xi mo
de Fer nan do Hen ri que”. O ex-go ver na dor re fe ria-se à
crí ti ca de Lula ao con ser va do ris mo da es quer da, sua
re sis tên cia às re for mas es tru tu ra is, pro fe ri da em ter -
mos qua se idên ti cos aos de Fer nan do Hen ri que em
1995. Com sua clás si ca iro nia, Bri zo la su ge riu que
Lula es ta ria sen do “fis ga do” pela “ten ta ção ca pi ta lis-
ta”. Dis se ele:

“Os am bi en tes do ca pi ta lis mo, seus sa lões,
seus cír cu los são mu i to ten ta do res. É uma pena! Tudo
o que pu der fa zer para im pe dir que Lula caia nes sa
ilu são, fa rei. Ain da não per di as es pe ran ças.”

Qu e ro, an tes de mais nada, pro tes tar con tra a
iro nia do ex-go ver na dor Bri zo la. Sa be mos que a his -
tó ria de vida de Lula não é a de al guém se du zí vel pe -
los “sa lões ca pi ta lis tas”.

Vol te mos à mí dia. A Fo lha de S.Pa u lo faz men -
ção a um ca lha ma ço de 95 pá gi nas, ela bo ra do pelo
Mi nis tro da Fa zen da, Anto nio Pa loc ci, que, em suas
fun da men ta ções, “tor nou ofi ci al algo que ga nha va
for ma des de a cam pa nha ele i to ral: o pen sa men to
eco nô mi co tra di ci o nal do PT foi aban do na do pelo go -
ver no”.

E o jor nal pros se gue:
“O exem plo mais sim ples e es cla re ce dor é a re -

ci cla gem da pro mes sa de ‘rup tu ra com o mo de lo eco -
nô mi co’, fe i ta pelo pre si den te Lula du ran te a cam pa-
nha ele i to ral, para ar re pi os do mer ca do fi nan ce i ro.”

Ago ra, ao con trá rio, diz o jor nal, a rup tu ra do go -
ver no pe tis ta é com o “pas sa do de au sên cia de dis ci-
pli na fis cal”. O Re la tó rio Pa loc ci, diz o jor nal, cri ti ca o
go ver no FHC não por seu ri gor mo ne ta ris ta, tão la-
men ta do pelo PT, mas, in ver sa men te, por não ter sido 
aque le go ver no tão ri go ro so as sim. Ou seja. Não foi
tão ne o li be ral quan to de ve ria ter sido.

Em ar ti go de seu di re tor em Bra sí lia, jor na lis ta
Jo si as de Sou za, a Fo lha de S.Pa u lo afir ma que “ain-
da não deu para dis tin guir Lula de FHC”. E mais: “Na
prá ti ca, (o go ver no Lula) não en trou em cena”.

E cita al gu mas frus tra ções do ele i to ra do pe tis ta
com o seu go ver no: au men to da taxa de ju ros (que,
se gun do Lula di zia na cam pa nha, de pen di am ape nas
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de von ta de po lí ti ca para se rem re du zi dos), au men to
de 1% para o fun ci o na lis mo (que o PT na cam pa nha
di zia que de ve ria ser de pelo me nos 60%), sa lá rio mí -
ni mo de R$ 240,00 (que, se gun do pro pos ta do en tão
De pu ta do Pa u lo Paim, hoje nos so co le ga nes ta Casa, 
de ve ria ser de US$100 dó la res).; etc.

O Pre si den te Lula an dou ex pli can do essa mu -
dan ça de ati tu de: na que le tem po em que o PT di zia
es sas co i sas e pro pu nha es sas co i sas, era o tem po
de opo si ção, tem po de bra va ta. Isso tal vez ex pli que
tam bém o fato de o PT ter sido um dos crí ti cos mais
con tu ma zes do uso das Me di das Pro vi só ri as e, hoje,
ser um de seus usuá ri os mais ob ses si vos.

Se gun do o jor nal O Esta do de S. Pa u lo do dia
14 des te mês, nes tes cem dias ini ci a is, o Go ver no
Lula edi tou mais me di das pro vi só ri as que o go ver no
an te ri or em igual pe río do. Lula edi tou 16 MPs, nove a
mais que Fer nan do Hen ri que. O PT, re cor de-se, acu -
sa va o go ver no FHC de go ver nar por meio de me di-
das pro vi só ri as – e con si de ra va isso imo ral.

Pa re ce que aí tam bém se tra ta va de bra va tas.
Qu e ro, a pro pó si to, di zer que não com par ti lho des se
modo de ver a mis são opo si ci o nis ta. Bem ao con trá rio
de bra va tas, cabe-nos ser uma es pé cie de fio-ter ra do 
go ver no, tra zê-lo à re a li da de, iden ti fi car seus equí vo-
cos e even tu a is des man dos. Nada de bra va tas, mas,
sim, re a lis mo em seu sen ti do mais am plo e com pro-
mis so to tal com o País e a so ci e da de.

Ou tro tema fun da men tal que que ro aqui abor dar
é o das re for mas es tru tu ra is. Fer nan do Hen ri que ten -
tou im ple men tá-las, mas en con trou re sis tên cia na
opo si ção, no PT so bre tu do. E é essa mes ma opo si-
ção que, hoje no go ver no, afir ma que aque las re for-
mas que re cu sou são es sen ci a is para que o País ad -
qui ra sol vên cia e vol te a cres cer, ge ran do em pre go e
ren da.

O Lí der do Go ver no nes ta Casa, Se na dor Alo i-
zio Mer ca dan te, já teve a opor tu ni da de de re co nhe cer
– e lou vo-lhe a gran de za – que o PT er rou ao re cu sar
as re for mas ao tem po do go ver no FHC. Se ma na pas -
sa da, o Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, João
Pa u lo Cu nha, ou tra li de ran ça emi nen te do PT, fez de
pú bli co mea cul pa se me lhan te.

Se gun do o jor nal Esta do de S. Pa u lo do dia 12
des te mês, o pre si den te da Câ ma ra afir mou que “a
opo si ção do PT às re for mas cons ti tu ci o na is apre sen-
ta das pelo go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so foi
mo ti va da não por ques tões ide o ló gi cas, mas por uma
dis pu ta de po der”.

Se bem en ten di, não per mi tin do as re for mas, o
PT im pe dia que o País me lho ras se – e, im pe din do

que o País me lho ras se, cri a va con di ções pro pí ci as
para der ro tar ele i to ral men te o go ver no ao qual se
opu nha. Inves tia no quan to pior, me lhor – o que, no
caso, fun ci o nou.

Ina ce i tá vel, no en tan to, que, de po is dis so, se que i-
xe de ter re ce bi do uma “he ran ça mal di ta”. Essa he ran ça
– tan to no caso dos ín di ces eco nô mi cos ad ver sos, que já 
men ci o nei, quan to nas de fi ciên ci as es tru tu ra is da eco no-
mia – foi cons tru í da com a par ce ria de li be ra da do PT,
como o de mons tram as pa la vras sur pre en den te men te
sin ce ras do De pu ta do João Pa u lo.

Nes tes pou co mais de três me ses, Lula en fren-
tou duas gre ves em se to res que sem pre se des ta ca-
ram como pon ta de lan ça de sua base po lí ti ca: me ta-
lúr gi cos e fun ci o ná ri os pú bli cos. Ne nhu ma des sas
gre ves foi ex pres si va, mas ser vem para si na li zar em
que me di da o Go ver no se dis tan ci ou de suas ori gens.
De qual quer for ma, Lula tem man ti do o cor po a cor po
com o povo, fa zen do de cada apa ri ção pú bli ca um
show. Man tém as sim sua po pu la ri da de, in de pen den-
te men te de es tar ou não agra dan do as ba ses de seu
Par ti do.

Isso não im pe de que per ca apo i os na opi nião
pú bli ca. Pes qui sa do Da ta fo lha a pro pó si to dos cem
dias mos tra que Lula man tém 76% de ex pec ta ti va de
vir a re a li zar uma ad mi nis tra ção óti ma ou boa. Mas
45% dos en tre vis ta dos afir mam que, em três me ses,
ele fez me nos que o es pe ra do. Para 34%, o Pre si den-
te cum priu suas ex pec ta ti vas e ape nas para 12% fez
mais do que era es pe ra do.

So man do-se es sas duas úl ti mas op ções, a pes -
qui sa mos tra que o País está di vi di do en tre os que
acham que o Pre si den te não está cum prin do suas
pro mes sas (45%) e aque les que acre di tam que as
está re a li zan do (46%). Ou seja, há mais tor ci da que a
cons ta ta ção de re a li za ções.

Hoje, se gun do a pes qui sa, 36% da po pu la ção
acre di ta que Lula cum pri rá ao me nos par te de suas
pro mes sas no se gun do ano de go ver no; 21% di zem
que será so men te no quar to ano de go ver no; 20%
dão pra zo até o ter ce i ro ano; e 17% – ape nas 17%! –
es pe ram algo já para o pri me i ro ano.

Não é ca su al. Os cem dias ini ci a is do Go ver no
Lula es tão sen do mar ca dos por uma sen sa ção de pa -
ra li sia e per ple xi da de. O ím pe to ini ci al, após a pos se
apo teó ti ca, fa zia crer que gran des mu dan ças vi ri am
de ime di a to, como, aliás, o pró prio Lula pro me te ra na
cam pa nha.

Não vi e ram. Frus tra ção pro por ci o nal à ex pec ta-
ti va cri a da. Per ple xi da de pelo te mor de que o Go ver-
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no não dis po nha de uma es tra té gia para ti rar o País
da cri se.

O Pre si den te man te ve a aus te ri da de fis cal do
go ver no an te ri or, sua po lí ti ca de ju ros al tos mos-
trou-se, em al gu mas oca siões (como no au men to es -
pon tâ neo do su pe rá vit fis cal para 4,25% do PIB),
mais re a lis ta que o rei (no caso, o FMI) e aca bou pro -
vo can do ques ti o na men tos em sua pró pria base po lí ti-
ca.

Hoje, um dos gran des de sa fi os po lí ti cos do Go -
ver no Lula é o de en qua drar (ou re mo ver) os seus
pró pri os ra di ca is, in con for ma dos com a con ti nu i da de
da po lí ti ca eco nô mi ca de FHC.

Lula foi à TV di zer que con si de ra po si ti vo o ba -
lan ço dos cem dias. Invo cou to dos os ín di ces eco nô-
mi cos po si ti vos, mas pas sou ao lar go do es sen ci al:
não men ci o nou qua is as pers pec ti vas de re to ma da
do cres ci men to.

Sur pre en den te men te, foi o seu Vice-Pre si den te,
o dis cre to e só brio José Alen car, quem deu o tom re a-
lis ta ao mo men to. Dis se ele:

“O Bra sil não está tão bem as sim. Te mos que fa -
zer al gu ma co i sa para ajus tar a eco no mia bra si le i ra
para que vol te a cres cer, ge rar em pre gos e prin ci pal-
men te dis tri bu ir ren da.”

Com par ti lha mos em gê ne ro, nú me ro e grau das
pre o cu pa ções do Vice-Pre si den te.

Lula, em mais de uma opor tu ni da de, men ci o nou
com pro mis so de “mu dan ça de mo de lo eco nô mi co”.
Mi nis tros como Tar so Gen ro, Cris to vam Bu ar que e
José Dir ceu fre qüen te men te re pe tem a ex pres são.
Dir ceu, no seu dis cur so de pos se, dis se que o Go ver-
no vai fa zer uma “re vo lu ção” no País. E con cla mou to -
dos a su pe ra rem os te mo res com a pa la vra “re vo lu-
ção”. Di an te dele, na que la opor tu ni da de, como seu
em ble má ti co con vi da do de hon ra, es ta va Fi del Cas-
tro, o re vo lu ci o ná rio cu ba no.

A de cla ra ção pode ser vis ta como mera re tó ri ca,
num mo men to de efu são. Mas não há dú vi da de que
con tri bui para man ter um foco de ten são en tre Go ver-
no e mer ca do. Cris to vam Bu ar que, por sua vez, dis se
que, “por en quan to, va mos se guir em fren te, mas de -
po is va mos do brar à es quer da”. O que isso sig ni fi ca?
Para o mer ca do, um mo ti vo de in se gu ran ça, de ame a-
ça la ten te, para a so ci e da de dú vi das quan to ao fu tu ro.

Os Mi nis tros da área eco nô mi ca des do bram-se
para acal mar in ves ti do res e cre do res, na ten ta ti va de
ga ran tir que não ha ve rá sur pre sas ou rup tu ras e que
o mo de lo é este mes mo que aí está.

Em en tre vis ta ao Fi nan ci al Ti mes de 17/3 pas -
sa do, o pre si den te do Ban co Cen tral, Hen ri que Me i-

rel les, ga ran tiu que “não há ne nhu ma pos si bi li da de
em dis cus são de mo de lo di fe ren te. Há ape nas o pla -
no do Pre si den te Lula, e isso já foi afir ma do bem cla -
ra men te”. Me i rel les, no en tan to, é um per so na gem
nada con sen su al den tro do PT. É um ex-tu ca no,
egres so do mer ca do e está lon ge de re fle tir o dis cur so
par ti dá rio.

Até aqui, as re for mas re su mem-se a dis cur sos e 
de cla ra ções de in ten ção. Em qua se três me ses, não
se co nhe cem as di re tri zes bá si cas das duas re for mas
apon ta das pelo Go ver no como pri o ri tá ri as: a pre vi-
den ciá ria e a tri bu tá ria.

O Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al, Ri car do Ber -
zo i ni, foi for ça do a de sis tir da idéia de um sis te ma úni -
co que vi nha de fen den do, de po is que cons ta tou a in -
vi a bi li da de po lí ti ca e eco nô mi ca da pro pos ta. A idéia
de ini ci ar a re for ma pre vi den ciá ria com pro je to re me ti-
do ao Con gres so ao tem po de FHC (o PL-9) foi re je i-
ta da pelo PT. 

Os Go ver na do res e Pre fe i tos que rem a ma nu-
ten ção dos re gi mes pró pri os dos ser vi do res, e a pró -
pria União não dis põe de fol ga no or ça men to para
ban car o ele va do cus to de tran si ção, que im pli ca ria a
mi gra ção dos atu a is ser vi do res pú bli cos para o novo
sis te ma.

A so lu ção, en tão, foi par tir para o ajus te nas re -
gras hoje exis ten tes, de for ma a apro xi mar gra du al-
men te o re gi me pró prio dos ser vi do res do re gi me ge -
ral de pre vi dên cia so ci al, que paga as apo sen ta do ri as
e pen sões dos tra ba lha do res da ini ci a ti va pri va da
pelo INSS.

A re for ma tri bu tá ria, por sua vez, em pa cou num
pon to tido como de ci si vo: onde co brar o ICMS, na ori -
gem ou no des ti no? O Go ver no pa re cia ter des co ber-
to o “ovo de Co lom bo” ao op tar pela co bran ça no des -
ti no. Mas, aí, mais uma vez, foi con tra di ta do pelo
Vice-Pre si den te José Alen car, que con si de rou a co -
bran ça no des ti no “uma bo ba gem”.

O que se sabe é que a pro pos ta do Go ver no de
re for ma tri bu tá ria terá um ar ti go con trá rio à cri a ção de 
tri bu tos cu mu la ti vos, se gun do o Mi nis tro da Fa zen da,
Anto nio Pa loc ci, que ex pli cou que o fim da cu mu la ti vi-
da de da Co fins, pre vis ta na pro pos ta, não pre ci sa de
mu dan ça cons ti tu ci o nal.

Po de rá ser fe i ta por pro je to de lei, da mes ma for-
ma que a mu dan ça na tri bu ta ção do PIS/Pa sep, que
de i xou de ser cu mu la ti vo e pas sou a in ci dir so bre o
va lor agre ga do a par tir de de zem bro de 2002. Mes mo
as sim, o Go ver no quer co lo car um co man do cons ti tu-
ci o nal con tra os tri bu tos cu mu la ti vos, o que aten de a
uma das prin ci pa is re i vin di ca ções dos em pre sá ri os,
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ne ga da pelo PT quan do da dis cus são des sa re for ma
na Câ ma ra, em 1999.

Iro ni ca men te, a úni ca emen da cons ti tu ci o nal
apro va da, a que fle xi bi li za al te ra ções no sis te ma fi-
nan ce i ro, foi con ce bi da pelo ex-se na dor José Ser ra e
apro va da gra ças aos vo tos da opo si ção. É bem ver da-
de que a emen da apro va da é o subs ti tu ti vo do Se na-
dor Jef fer son Pé res, que mo de rou o grau de fle xi bi li-
za ção das mu dan ças, exi gin do que se jam fe i tas por
lei com ple men tar e não por lei or di ná ria, como pro pôs
ori gi nal men te José Ser ra. Mas a idéia de fle xi bi li za-
ção, de modo a abrir ca mi nho para uma fu tu ra au to-
no mia do Ban co Cen tral, é ou tra ini ci a ti va do go ver no
an te ri or à qual se con ver te ram os pe tis tas que hoje
es tão no po der.

Como sín te se des tes cem dias de Go ver no
Lula, lem bro uma iro nia men ci o na da pelo fa le ci do Se -
na dor Ro ber to Cam pos, ci tan do um au tor in glês (cujo
nome não lem bro) ao cri ti car tex to de um opo nen te.
Di zia ele: “Nele (no tex to), há mu i to de novo e mu i to de 
ori gi nal. Só que o que há de novo não é ori gi nal e o
que há de ori gi nal não é novo”.

Faço mi nhas es tas pa la vras para re su mir esta
pri me i ra eta pa do Go ver no Lula, com vo tos de que ve -
nha a acer tar e re a li zar suas pro pos tas de me lho rar a
qua li da de de vida dos bra si le i ros, re du zir a ex clu são
so ci al e per mi tir a re to ma da do de sen vol vi men to, com 
ge ra ção de em pre go e ren da.

Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si den-

te, Srªs e Srs. Se na do res, uma das ques tões da agen da
na ci o nal que mais me pre o cu pa, ques tão com que te-
mos sido ne gli gen tes até o mo men to, re fe re-se aos me i-
os de fi xar o ho mem do in te ri or em sua co mu ni da de ori -
gi nal, dan do-lhe con di ções eco nô mi cas de pro ver sua
exis tên cia e a de sua fa mí lia, bem como lhe per mi tir ter,
ao me nos, um pou co de ex pec ta ti va de me lho rar e pro-
gre dir per ma ne cen do lá onde vive.

Nes se sen ti do, pode-se até cri ti car a len ti dão e a 
fal ta de ob je ti vi da de de um pro gra ma como o Fome
Zero, por exem plo. To da via não se pode ne gar que o
pro gra ma acer ta quan do ele ge co me çar por aten der
às po pu la ções dos mu ni cí pi os mais po bres e mais
dis tan tes dos gran des cen tros ur ba nos. Digo isto por -
que o co mum, no Bra sil, quan do se pen sa cri ar al gum
gran de pro gra ma de as sis tên cia ou de ge ra ção de
em pre go e ren da, de abran gên cia na ci o nal, é co me-
çar por lo ca li zá-lo nas pe ri fe ri as dos gran des cen tros
ur ba nos. Pois lá, nos gran des cen tros ur ba nos, a den -
si da de ele i to ral e a vi si bi li da de para a mí dia é ma i or.
Mas, ao se agir as sim, per pe tua-se, no País, a con di-

ção que nos tem tra zi do mu i tos pre ju í zos, de va ri a da
na tu re za, que é o re for ça rem-se os in cen ti vos para a
mi gra ção po pu la ci o nal do in te ri or para as ci da des
ma i o res. O in te ri or fica de pri mi do e nun ca é lem bra do,
en quan to uma sé rie de be ne fí ci os é pen sa da para
quem vive nos gran des cen tros ur ba nos. A men sa-
gem que o Po der Pú bli co pas sa, sem pre re no va da, é:
“de sis ta de mo rar no in te ri or, nada se pode es pe rar
por aí; ve nha para a ci da de, onde es tão as co i sas!”

Sr. Pre si den te, o as sun to de que ve nho tra tar
hoje, em Ple ná rio, re la ci o na-se com o tema fi xa ção
do ho mem no cam po. Ade ma is, ins cre ve-se em dois
ou tros não me nos im por tan tes: a pre ser va ção da flo -
res ta, que é tema eco ló gi co, e a per cep ção de di vi sas
pelo Bra sil por meio de ex por ta ção.

É, aliás, in te res san te que um as sun to, em apa -
rên cia tão sin ge lo, pos sa re u nir três di men sões tão
re le van tes da pro ble má ti ca na ci o nal: mi gra ção ru ral,
eco lo gia e ex por ta ção. Tal vez isso seja sin to ma de
que mu i tas das so lu ções para os pro ble mas bra si le i-
ros são mais sim ples do que se ima gi na. Mu i tas ve zes
co lo ca mos os olhos, ab sor tos, em co i sas gran di o sas,
quan do as pe que nas co i sas es tão a re cla mar nos sa
aten ção.

O as sun to que eu gos ta ria que me re ces se a
con si de ra ção de V. Exªs é a pro du ção e a ex por ta-
ção da cas ta nha-do-pará, co nhe ci da in ter na ci o nal-
men te por “cas ta nha-do-Bra sil”.

A cas ta nha-do-pará é um dos prin ci pa is pro du tos
ex tra ti vos ex por ta dos pelo Esta do que re pre sen to nes ta
Casa, o Pará. Embo ra a cas ta nha seja um pro du to ex-
por ta do pelo Bra sil e co nhe ci do no ex te ri or há vá ri as dé -
ca das, o que cha ma a aten ção, nos úl ti mos anos, é que
as ex por ta ções des se pro du to es te jam os ci lan do mu i to e 
que, no con tex to des sa tra je tó ria er rá ti ca, se pos sa per -
ce ber cla ra men te que a ten dên cia é de que da: que da da
pro du ção e que da da ex por ta ção.

Em 1998, o Esta do do Pará ex por tou 15 mi lhões
de dó la res em cas ta nha. Em 1999, cer ca da me ta de
dis so, 7 mi lhões. No ano se guin te, 2000, a ex por ta ção
re cu pe rou-se, para 21 mi lhões. Nos dois úl ti mos
anos, a ex por ta ção de cas ta nha pa re ce que rer re pou-
sar em pa ta mar bem mais ba i xo: 8 mi lhões de dó la res
em 2001 e 9 mi lhões no ano pas sa do.

A de ca dên cia da ex tra ção da cas ta nha no Pará
– e tam bém nos Esta dos da Ama zô nia Oci den tal –
pode ser ex pli ca da por al guns fa to res, en tre eles a de -
vas ta ção dos cas ta nha is, uma vez que as áre as de
flo res tas es tão ce den do lu gar para gran des pro je tos
de mi ne ra ção, de pe cuá ria ex ten si va e de agri cul tu ra
em lar ga es ca la. Não se pode, tam pou co, mi ni mi zar o
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efe i to de le té rio das que i ma das, que ad vêm igual men-
te da ocu pa ção das áre as de flo res ta pela agri cul tu ra
e pela pe cuá ria.

Con tu do um fa tor mu i to es pe cí fi co está im pe din-
do que a cas ta nha-do-pará seja ex por ta da para os
pa í ses da União Eu ro péia, que, ao lado dos Esta dos
Uni dos, são um tra di ci o nal im por ta dor do pro du to: é a
con ta mi na ção da cas ta nha ex por ta da pelo Bra sil por
uma co nhe ci da mi co to xi na me ta bo li za da por fun gos – 
a afla to xi na.

Em 1998, a União Eu ro péia edi tou a Re so lu ção
CE 1525, que es ta be le ceu ní ve is bas tan te rí gi dos de
con tro le sa ni tá rio no que diz res pe i to à pre sen ça da
afla to xi na em cer tos ti pos de se men tes, in clu in do-se
aí a cas ta nha-do-pará. Essa bar re i ra não-ta ri fá ria
tem pre ju di ca do so bre ma ne i ra a ex por ta ção do pro -
du to para o mer ca do eu ro peu, em es pe ci al de sua va -
ri an te com cas ca. Como con se qüên cia, em ra zão das 
ex por ta ções bra si le i ras res pon de rem por cer ca de
75% do mer ca do mun di al, o pre ço do pro du to tem so -
fri do for te que da. Cum pre res sal tar, quan to ao ri gor
da po lí ti ca sa ni tá ria da União Eu ro péia, que o ní vel de 
ace i ta ção para a afla to xi na em pro du tos im por ta dos
pe los eu ro pe us é sen si vel men te mais ba i xo do que o
ní vel in ter na ci o nal men te ace i to, o qual é es ta be le ci do
pelo co mi tê de no mi na do Co dex Ali men ta ri us, li ga do à 
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de.

Ora, o qua dro que re sul ta des sa res tri ção às ex -
por ta ções da cas ta nha bra si le i ra para o mer ca do eu -
ro peu tem sido dra má ti co, tan to em ter mos eco ló gi-
cos quan to so ci a is, isso sem nem men ci o nar o pre ju í-
zo fi nan ce i ro para a pa u ta de ex por ta ções de meu
Esta do, que, en tre to dos, eu di ria que é o fa tor me nos
im por tan te.

Com a que da per sis ten te do pre ço da cas ta nha,
mu i tas áre as da flo res ta ama zô ni ca ri cas em cas ta-
nhe i ras têm sido con ver ti das para ou tro tipo de apro -
ve i ta men to eco nô mi co: ou são trans for ma das em
pas tos para cri ar gado, ou são trans for ma das em áre -
as de agri cul tu ra, nor mal men te de ba i xa pro du ti vi da-
de. Tais ati vi da des al ter na ti vas, na tu ral men te, têm um 
gran de de fe i to: der ru bam, des tro em a flo res ta. Esse é 
o de sas tre eco ló gi co. É sin to má ti co da hi po cri sia dos
eu ro pe us, quan to à pre o cu pa ção que sem pre de-
mons tram pu bli ca men te com a des tru i ção das áre as
de flo res ta no mun do, que es te jam aju dan do a au-
men tar a ve lo ci da de des sa des tru i ção por eri gi rem
bar re i ras ri go ro sís si mas con tra um dos pou cos pro-
du tos ex tra ti vos ama zô ni cos – e um dos mais im por-
tan tes – que têm tra di ção no mer ca do mun di al.

O ou tro de sas tre – esse ain da mais dra má ti co,
pois en vol ve co mu ni da des hu ma nas in te i ras – é de

cu nho so ci al. Sem po der so bre vi ver da co le ta de cas -
ta nha, o ca bo clo ama zô ni co vê-se for ça do a de i xar
seu lu gar de ori gem, a mi grar em bus ca de opor tu ni-
da des me lho res. Vai nor mal men te aglo me rar-se nas
ci da des mé di as e gran des, in chan do-as ain da mais. É
o ve lho dra ma do êxo do ru ral, pro ble ma fun da men tal
no Bra sil, com o qual te mos sido his to ri ca men te ne gli-
gen tes.

Lem bro que a cas ta nha-do-pará, ao lado da
bor ra cha, é o prin ci pal pro du to de ex tra ção flo res tal
do Esta do do Pará e dos Esta dos da Ama zô nia Oci -
den tal. Cal cu la-se que, so men te no Pará, cer ca de 6
mil fa mí li as ob te nham seu sus ten to da ex tra ção da
cas ta nha. Isso im pli ca cer ca de 35 mil pes so as di re ta
e in di re ta men te en vol vi das nes sa ati vi da de. Para se
ter uma idéia do im pac to des sa ati vi da de eco nô mi ca
em re la ção ao imen so ter ri tó rio ama zô ni co, bas ta di -
zer que boa par te des sas pes so as per ten cem a pe-
que nas co mu ni da des ri be i ri nhas, dis per sas ao lon go
dos cur sos ex ten sos dos rios da re gião.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em ra zão
do que ex pus hoje, aqui, é im pe ri o so que se to mem
me di das para a pre ser va ção dos cas ta nha is, para o
fo men to des sa im por tan te ati vi da de eco nô mi ca re gi o-
nal e para a so bre vi vên cia das co mu ni da des ru ra is
que dela vi vem.

É ne ces sá rio, por exem plo, que o Go ver no bra -
si le i ro se opo nha, nos fo ros do co mér cio in ter na ci o nal
e nas ne go ci a ções bi la ta re a is com a União Eu ro péia,
ao ex ces si vo ri gor sa ni tá rio es ta be le ci do pe los eu ro-
pe us quan to ao ní vel ace i tá vel de afla to xi na pre sen te
na cas ta nha-do-pará. Po der-se-ia re i vin di car que tal
ní vel se guis se o es ta be le ci do pela Orga ni za ção Mun -
di al de Sa ú de.

To da via, sem pre ju í zo das ações to ma das no
âm bi to do co mér cio in ter na ci o nal, tem-se de me lho-
rar a téc ni ca en vol vi da em todo o pro ces so eco nô mi-
co da cas ta nha: da co lhe i ta à ar ma ze na gem, pas san-
do pelo ma ne jo, trans por te e be ne fi ci a men to. Nes se
par ti cu lar, o Bra sil tem so fri do, cada vez mais, a con -
cor rên cia do pro du to bo li vi a no. Na Bo lí via, a ex tra ção
da cas ta nha tem sido fi nan ci a da pelo Ban co Mun di al
com em prés ti mos sub si di a dos, de modo a cri ar al ter-
na ti va eco nô mi ca para os cam po ne ses que cul ti va-
vam a coca, que vem sen do er ra di ca da.

De modo que é ne ces sá rio tre i nar, qua li fi can-
do-a, a mão-de-obra que ex trai a cas ta nha da flo res ta.
É por meio do ma ne jo ina de qua do e das con di ções
de ar ma ze na gem pre cá ri as que a cas ta nha é con ta-
mi na da pelo fun go que pro duz a afla to xi na.

Igual men te, o co o pe ra ti vis mo deve ser in cen ti-
va do. Ou tra idéia re le van te é cri ar la bo ra tó ri os es pe ci-
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a li za dos no con tro le de qua li da de da cas ta nha, por
meio do con tro le das mi co to xi nas pre sen tes no pro-
du to. Tam bém se fa zem ur gen tes po lí ti cas de pre ço
mí ni mo e de es to que re gu la dor para o pro du to. O Iba -
ma po de ria dar mais aten ção à pre ser va ção le gal dos
cas ta nha is, pois a cas ta nhe i ra é uma ár vo re de ma -
de i ra no bre. Po der-se-ia pen sar em in clu ir a cas ta nha
na ces ta bá si ca dis tri bu í da em pro gra mas de com ba-
te à fome, pois a cas ta nha é pro du to al ta men te nu tri ti-
vo, rico em li pí di os, pro te í nas, vi ta mi nas e sais mi ne-
ra is, além de ter sa bor agra dá vel.

Enfim, Sr. Pre si den te, es sas são al gu mas idéi as
para que a ati vi da de ex tra ti va da cas ta nha-do-pará,
tra di ci o nal pro du to de ex por ta ção bra si le i ro, não su -
cum ba às di fi cul da des que vem en fren tan do. Cen te-
nas de co mu ni da des ri be i ri nhas do in te ri or da imen sa
Ama zô nia bra si le i ra dela de pen dem para so bre vi ver.

É sem pre me lhor pre ve nir o êxo do ru ral me di an-
te apo io às ati vi da des eco nô mi cas re gi o na is do que
ter de re me di ar os pro ble mas ur ba nos ca u sa dos pelo
in cha ço po pu la ci o nal nas ci da des. A con ta sai, aliás,
mais ba ra ta.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – A Pre si-

dên cia lem bra ao Ple ná rio que será re a li za da ses são
es pe ci al do Se na do Fe de ral no pró xi mo dia 22 de
abril, às 11 ho ras, des ti na da a ho me na ge ar a Ci da de
de Bra sí lia pela pas sa gem do seu 43º ani ver sá rio, de
acor do com os Re que ri men tos nºs 158 e 159, de
2003, do Se na dor Pa u lo Octá vio e ou tros Srs. Se na-
do res.

Lem bra, ain da, que a pri me i ra hora da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do dia 22 será de di ca da a ho-
me na ge ar o Dia do Índio.

O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria, a re a li-
zar-se na pró xi ma ter ça-fe i ra, dia 22, às 14 ho ras e 30
mi nu tos, a se guin te:

ORDEM DO DIA

Item 1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 21, DE 2001
(Vo ta ção no mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção
nº 21, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Antô nio Car los Va la da res, que al te ra a re da ção
do ar ti go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta a ali -
men ta ção aos di re i tos so ci a is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

2
MENSAGEM Nº 300, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº 924/2002, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Ste lio
Mar cos Ama ran te, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car -
go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da
Irlan da.

3
MENSAGEM Nº 362, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº 1.112/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil-
da Ma ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca de Tri ni dad e To ba go.

4
MENSAGEM Nº 68, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa gem nº 68,
de 2003 (nº 58/2003, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca so li ci ta a re ti ra da da Men sa gem
nº 9, de 2003, de in di ca ção do Se nhor Ma u ro Luiz Iec -
ker Vi e i ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de
Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para cu mu la ti va men te com o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Con fe de ra ção
Hel vé ti ca, exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Prin ci pa do do Li ech tens te in.

5
MENSAGEM Nº 59, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 59, de 2003 (nº 57/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha da Se nho ra Ce li na
Ma ria Assump ção do Val le Pe re i ra, Mi nis tra de Pri me-
i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per -
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ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa do ra do Bra sil jun to à
Con fe de ra ção Hel vé ti ca.

6
SUBSTITUTIVO AO  PROJETO DE LEI 

DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 449, de 1999, de au to-
ria do Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da 
Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei Orgâ ni-
ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos pi ta is uni ver si tá-
ri os cap tar re cur sos pro ve ni en tes de in ter na ções hos -
pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio Car los Va -
la da res, ofe re cen do a re da ção do ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as Emen das nºs 1
a 4, de Ple ná rio), Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff, fa -
vo rá vel à Emen da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be-
men da que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

7
REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
69, de 2003, dos Se na do res Ro ber to Sa tur ni no e
Osmar Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 263, de 2002, além da Co mis são cons -
tan te do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da,
tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

8
REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
87, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do que, 
so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 35, de 2003,
além das Co mis sões cons tan tes do des pa cho ini ci al
de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

9
REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
111, de 2003, do Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or,
so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 76, de 2000, com os Pro je tos de Lei do Se -
na do nºs 161, de 2000 e 104, de 2002, por re gu la rem
a mes ma ma té ria.

10
REQUERIMENTO Nº 116, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
116, de 2003, do Se na dor Osmar Dias, so li ci tan do a
tra mi ta ção con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº
76, de 2000, com o Pro je to de Lei do Se na do nº 37, de 
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

11
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
184, de 2003, do Se na dor Edu ar do Su plicy e ou tros
Se nho res Se na do res, su ge rin do à Sua San ti da de o
Papa João Pa u lo II, que con vo que con cla ve dos lí de-
res re li gi o sos mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá,
ou em ou tra Ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi dos no
con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi cas para a cri se
no Ira que e pro pug nar pelo ces sar das hos ti li da des e
pela paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Tas so Je re is sa ti.

12
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
185, de 2003, do Se na dor Alo i zio Mer ca dan te e ou -
tros Se nho res Se na do res, so li ci tan do, que se jam
con cla ma dos aos go ver nos dos pa í ses mem bros do
Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das que con -
vo quem re u nião de emer gên cia da que le Orga nis mo a 
fim de de ba ter es tra té gi as que vi sem fa zer cum prir a
Re so lu ção 1441 de for ma pa cí fi ca e ces sar de ime di-
a to a in ter ven ção mi li tar no Ira que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, de 2003, da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon.

13
SUBSTITUTIVO À  PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur -
no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção
de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras go -
ver na men ta is, ten do
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Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe -
dro Si mon , que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do
art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para o re -
gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de nas ci men to,
ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Iris Re zen de.

15
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 36, DE 1999
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos

do Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur -
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 36, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma -
gui to Vi le la, que dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
do ven ci do ad hoc : Se na dor Luiz Pon tes; com voto,
em se pa ra do, do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te-
ve em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.

16
SUBSTITUTIVO DO SENADO 

AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti-
vo do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 34, de
2002 (nº 943/99, na Casa de ori gem), que pro í be in-
ver são de or dem dos no mes cons tan tes na Lis ta Úni -
ca de Trans plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da-
de hos pi ta lar aces sí vel, ten do

Pa re cer sob nº 155, de 2003, da Co mis são Di re-
to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos,
ofe re cen do a re da ção do ven ci do.

17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº 1.676/99, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de -
fe sa e o uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir Lan do, fa vo rá vel,
nos ter mos da Emen da nº 1-CE (Subs ti tu ti vo), que
ofe re ce.

18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de ori -
gem), que dis põe so bre o aten di men to de emer gên-
cia de aci den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de - SUS, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Tião Vi a na.

19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do Se na dor Luiz
Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de 
ju lho de 1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa
ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De -
cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou -
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, fa vo rá vel com a Emen da nº 1-CCJ, que
apre sen ta, com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô -
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to Fre i re,
José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e, em se pa ra do, do
Se na dor Ro ber to Re quião.

20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 677, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 677, de 1999 (apre sen ta do como con clu-
são do Pa re cer nº 1.143, de 1999, da Co mis são de
Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro-
cha), que ins ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr gi co.
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O SR. PRESIDENTE (Cé sar Bor ges) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 33 mi nu tos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR ALOIZIO MERCADANTE,
NA SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 15/04/2003, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Como Lí der) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, es ta mos num mo men to de ci si vo da His tó ria do
País, na an te vés pe ra de uma re u nião do Pre si den te
da Re pú bli ca com to dos os Go ver na do res de Esta do,
para dis cu tir as re for mas. O go ver no tem a apre sen-
tar, nes te mo men to, uma me lho ria subs tan ci al nos in -
di ca do res eco nô mi cos mais re le van tes, uma me lho ria
que será du ra dou ra, pro mis so ra e sus ten tá vel, se as
re for mas fo rem apro va das, uma me lho ria que de cor-
re, em pri me i ro lu gar, de um es for ço mu i to gran de que 
o Bra sil vem fa zen do para re du zir sua vul ne ra bi li da de
ex ter na.

Ti ve mos, de 1º de ja ne i ro até ago ra, um su pe rá-
vit co mer ci al de US$4,7 bi lhões em três me ses e
meio, qua tro ve zes mais que igual pe río do do ano
pas sa do. Esse su pe rá vit co mer ci al está se as sen tan-
do hoje num cres ci men to ex pres si vo das ex por ta-
ções, em tor no de 27,5%, e numa que da pe que na das 
im por ta ções, em tor no de 2,5%, o que de mons tra que 
o su pe rá vit está per mi tin do ago ra um cres ci men to de
se to res sen sí ve is e im por tan tes da eco no mia.

A evo lu ção nas con tas ex ter nas per mi tiu, Sr.
Pre si den te, que a nos sa taxa de câm bio, que es ta va
em qua se R$4,00 em me a dos do se mes tre pas sa do
– e as su mi mos o Go ver no com uma taxa de câm bio
em tor no de R$3,55 -, hoje es te ja em R$3,11. O dó lar
vem ca in do de for ma sus ten ta da e, com ele, a in fla-
ção apon ta numa di re ção de que da bas tan te re le van-
te. Ti ve mos um ga nho nas con tas pú bli cas, es pe ci al-
men te na dí vi da pú bli ca, de R$30 bi lhões em três me -
ses e meio.

A con ti nu i da de des se ca mi nho de pen de, fun da-
men tal men te, da apro va ção da re for ma tri bu tá ria e
pre vi den ciá ria.

Por tan to, pro po nho que fa ça mos des ta tri bu na
um de ba te qua li fi ca do, um de ba te pro fun do, um de-
ba te con sis ten te. A his tó ria do nos so Par ti do foi, ao
lon go des se pe río do re cen te do Bra sil, uma his tó ria
de co e rên cia, de pro gra ma e de prin cí pi os. Tra ta-se
de um Par ti do que ab di cou tan tas ve zes de es pa ço de 

po der exa ta men te por acre di tar nos prin cí pi os fun da-
men ta is que ori en tam sua in ter ven ção.

Mais do que isso, Sr. Pre si den te, é sim plis ta a tese 
de que o Go ver no an te ri or ti nha um com pro mis so com
as re for mas e que o Opo si ção não. Da rei exem plos con -
cre tos. A re for ma tri bu tá ria que es ta mos co lo can do em
pa u ta, nun ca foi pri o ri da de do Go ver no an te ri or. O Go -
ver no Fer nan do Hen ri que Car do so teve mo men tos fa-
vo rá ve is para fazê-la e não a fez. A si tu a ção fis cal do
País era mu i to mais ge ne ro sa e pro mis so ra do que hoje. 
Em 1994, nos sa dí vi da pú bli ca mo bi liá ria era de R$64
mi lhões. Assu mi mos com uma dí vi da pú bli ca de R$627
mi lhões. Não ha via ne ces si da de de um su pe rá vit des sa
mag ni tu de.As res tri ções fis ca is e fi nan ce i ras não eram
tão se ve ras; nun ca fo ram.

Sem pre foi pri o ri da de a re for ma tri bu tá ria para o 
PT, as sim como o foi para ou tros Par ti dos de Opo si-
ção: o PSB, o PDT e o PPS. Em 1992, apre sen ta mos
no Con gres so um pro je to de re for ma tri bu tá ria e dis -
pu ta mos na Co mis são Espe ci al com o Go ver no du-
ran te todo aque le pe río do. Pac tu a mos uma pro pos ta,
ne go ci a mos e con ce de mos para im pul si o nar aqui lo
que en ten día mos ser ab so lu ta men te es sen ci al à ra ci-
o na li da de eco nô mi ca do Bra sil. Não é ver da de que
não apro vá va mos re for mas que não in te res sa vam ao
nos so pro je to de po der. A re for ma tri bu tá ria in te res sa-
va à Na ção, ao Bra sil, como in te res sa hoje. Ao apre -
sen tar a re for ma tri bu tá ria nes te Ple ná rio es ta mos
cum prin do um com pro mis so de cam pa nha. Hoje, com 
um mo vi men to mu i to mais am plo, com o apo io do
Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e 
So ci al, e com o apo io de to dos os Go ver na do res, es -
pe ro que a pro pos ta do go ver no seja con so li da da
ama nhã, por que os prin cí pi os já fo ram apro va dos na
re u nião an te ri or. Da re mos um gran de sal to de qua li-
da de, se di mi nu ir mos a con tri bu i ção pre vi den ciá ria
so bre a fo lha de pa ga men to, por que 40 mi lhões de
pes so as es tão fora do sis te ma de se gu ri da de so ci al,
ou seja, a ma i o ria dos tra ba lha do res hoje não tem
car te i ra de tra ba lho as si na da, não tem di re i to à Pre vi-
dên cia ou qual quer ga ran tia da CLT.

Va mos am pli ar o mer ca do for mal de tra ba lho,
re du zir a cu mu la ti vi da de do Co fins, para ex por tar
mais, para ge rar em pre go e ren da, para não de pen-
der de ca pi tal vo lá til e es pe cu la ti vo que co lo cou o
País no cor ner, na ins ta bi li da de, nes sa cri se pro fun-
da que es ta mos atra ves san do. Uni fi car o ICMS, ins ti-
tu ir um úni co có di go tri bu tá rio em vez dos 28 exis ten-
tes, que pos sa des bu ro cra ti zar a vida das em pre sas -,
cada có di go tem de 1.000 a 1.200 pá gi nas. Um úni co
có di go tri bu tá rio na ci o nal, um úni co IVA, com cin co
alí quo tas, vai dis ci pli nar os tri bu tos dos Esta dos.
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Po de mos da qui a dois anos dis cu tir o des ti no,
fa zer a mu dan ça mais pro fun da, e quem sabe, dis cu tir
a fu são do IPI com o ICMS. Mas o pas so que po de-
mos dar hoje é esse, do pon to de vis ta de uma cons -
tru ção co le ti va com to dos os Go ver na do res. Po de-
mos não só, Sr. Pre si den te, avan çar na re for ma tri bu-
tá ria nes ses as pec tos, mas tam bém in tro du zir um
ele men to de pro gres si vi da de no im pos to so bre he-
ran ça; pre ci sa mos dis cu tir a re for ma pre vi den ciá ria.

O nos so Par ti do, por in ter mé dio do De pu ta do
Edu ar do Jor ge, que nem sem pre teve o apo io do Par ti-
do no pas sa do, apre sen tou um pro je to de re for ma pre vi-
den ciá ria uni ver sal e úni ca para to dos os se to res da so -
ci e da de. É ver da de que não nos em pe nha mos como
de ve ría mos, para fa zer apro var o nos so pro je to, a fim de 
con tra pô-lo à re for ma que ha via sido apre sen ta da pelo
Go ver no an te ri or. E pen so que fal tou, sim – e é im por-
tan te que fa ça mos au to crí ti ca, dis cu tin do as co i sas com 
trans pa rên cia e sin ce ri da de –, fal tou diá lo go e ne go ci a-
ção, fal tou dis po si ção de diá lo go.

Não era a Opo si ção que não que ria di a lo gar. O
Go ver no não abriu ca na is, não se dis pôs. Eu, que fui
um dos co or de na do res da cam pa nha para Se na do,
do ex-Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em
1978 em São Pa u lo, fa lei com Sua Exce lên cia três ve -
zes du ran te oito anos mes mo sen do Lí der da Opo si-
ção. Não ha via ca nal de co mu ni ca ção. Qu an tas re u-
niões com Go ver na do res hou ve para dis cu tir ma té ri-
as re le van tes e bus car cons tru ir um pac to efe ti vo de
mu dan ça para o País? Hou ve re sis tên cia ini ci al quan -
to ao pró prio pro je to do Con se lho de De sen vol vi men-
to Eco nô mi co e So ci al. Ouvi pro nun ci a men tos aqui di -
zen do que con cor ria com nos so Con gres so Na ci o nal.
Não! Tra ta-se de um es pa ço novo e plu ral da so ci e da-
de ci vil, dos em pre sá ri os e das cen tra is sin di ca is.

Ontem, o Pre si den te da Re pú bli ca foi con ven cer
os sin di ca tos a apre sen ta rem seus ar gu men tos e da -
dos e mos trar para as cen tra is sin di ca is a im por tân cia
das re for mas tri bu tá ria e pre vi den ciá ria. Como o País
pode se guir adi an te com 40 mi lhões de pes so as fora
da Pre vi dên cia So ci al e 950 mi lhões de ser vi do res
pú bli cos que con so mem hoje R$28 bi lhões do Orça -
men to, en quan to 19 mi lhões de ser vi do res do re gi me
ge ral da União re pre sen tam ape nas 17 bi lhões dos
re cur sos pú bli cos?

Te mos que en fren tar essa ques tão. Há apo sen-
ta do ri as no se tor pú bli co de R$52 mil. Não é pos sí vel
se guir des sa for ma. Apo sen tar e re ce ber mais 11%
de au men to sa la ri al não é cor re to. Não é pos sí vel, em
ne nhum re gi me pre vi den ciá rio, au men tar a fun ção e o 
tem po de ser vi ço para ter di re i to à apo sen ta do ria no
se tor pú bli co. São mu dan ças que es tão sen do cons -

tru í das com ar gu men tos e da dos, de for ma fun da-
men ta da e co le ti va. Essas re for mas se rão apre sen ta-
das não como ape nas um pro je to do Go ver no, mas da 
Na ção bra si le i ra, um pro je to de am plas for ças po lí ti-
co-par ti dá ri as, um pro je to do Con se lho de De sen vol-
vi men to Eco nô mi co e So ci al e – es pe ro ama nhã – um
pro je to dos 27 Go ver na do res e do Go ver no Fe de ral.

Então, va mos tra tar des sas ques tões com a
gran de za e com a exi gên cia que o mo men to his tó ri co
co lo ca. Te mos hoje uma ja ne la de opor tu ni da de que
se abriu para o Bra sil, cla ra: o re co nhe ci men to do G7,
o re co nhe ci men to das prin ci pa is au to ri da des do mun -
do, a va lo ri za ção num ce ná rio de ins ta bi li da de da
Amé ri ca La ti na, de guer ra, de cri se, de po la ri za ção. O 
Bra sil apa re ce como uma Na ção ma du ra, pela gran -
de za dos ho mens pú bli cos, por que fi ze mos uma tran -
si ção pac tu a da, e – não me can sa rei de di zer isso
aqui – ga nha mos to dos com aque la tran si ção, ma du-
ra por que es ta mos fa zen do um Go ver no am plo, mais
am plo do que o nos so Par ti do, do que a nos sa base
ele i to ral ou do que os Par ti dos que es ta vam en ga ja-
dos nas ele i ções, ma du ra, por que te mos tido, nes te
ce ná rio, dis po si ção de diá lo go, de cons tru ção co le ti va
e ca pa ci da de de ne go ci a ção.

É essa di men são da vida pú bli ca que tem que
ser he ge mô ni ca nes se de ba te, e é com esse es pí ri to,
esse com pro mis so, essa pos si bi li da de de re a li zar-
mos es sas ta re fas que ace le ra rão a que da da taxa de
ju ros, abri rão pos si bi li da de de cres ci men to eco nô mi-
co, trans for ma rão o Pla no Plu ri a nu al num pro je to que
não é mais uma fic ção, mas uma pos si bi li da de de in -
ves ti men to con cre to du ran te qua tro anos. Isso não é
ta re fa do Go ver no Fe de ral ape nas.

O pro ble ma da re for ma tri bu tá ria e pre vi den ciá-
ria é um pro ble ma dos mu ni cí pi os e dos Esta dos, é
um pro ble ma de to dos, é um pro ble ma da Na ção e,
prin ci pal men te, é um pro ble ma para 40 mi lhões de
bra si le i ros que não es tão na Pre vi dên cia So ci al. Inclu -
são so ci al. Jus ti ça so ci al. Di re i to da que les que não
têm voz e vez nes te País.

Por isso, te nho cer te za de que va mos ter a co la-
bo ra ção de to dos e po de re mos, de fato, abrir essa
dis cus são – quem sabe a par tir des ta se ma na –, nes -
te ple ná rio, no mé ri to, dis cu tin do as ques tões qua li ta-
ti vas e não nos per den do em te mas que não aju dam o 
Bra sil a su pe rar as di fi cul da des e a dar um pas so se -
gu ro para o de sen vol vi men to.

Pre fi ro dis cu tir o mé ri to, o con te ú do, a subs tân-
cia e a con sis tên cia das re for mas do que a pa ter ni da-
de, a au to ria, a iden ti da de, ca bem to dos den tro da re -
for ma, ca bem to das as for ças par ti dá ri as, to das as
ins ti tu i ções, o Go ver no Fe de ral, os Go ver nos es ta du-
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a is, o Po der Le gis la ti vo, o Po der Ju di ciá rio, as cen tra is
sin di ca is, os em pre sá ri os. Este País terá que en fren-
tar es ses obs tá cu los para avan çar mos, terá que su -
pe rar es sas di fi cul da des para ter mos sus ten ta bi li da-
de fis cal e para abrir mos um ca mi nho de cres ci men to
sus ten tá vel, de jus ti ça e de in clu são so ci al.

Com a pa la vra o Lí der Tião Vi a na, por fa vor.
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se na dor

Alo i zio Mer ca dan te, cum pri men to V. Exª pelo pro nun-
ci a men to ne ces sá rio, que res pon de mu i to bem a
qual quer di ver gên cia so bre a his tó ria, a co e rên cia e a
en ver ga du ra mo ral do nos so Par ti do, apro va do pelo
Bra sil, no qual o País acre di ta e que sabe fa zer ali an-
ça no cam po po lí ti co-de mo crá ti co à al tu ra do seu
tem po e à al tu ra dos de sa fi os do fu tu ro. Qu an do V. Exª
abor da a res pon sa bi li da de como gran de mo ti va do ra,
traz à lem bran ça um pou co des se de ba te. Esta mos
aqui re pe tin do o de ba te em que o PSDB, mu i tas ve -
zes, in sis te em res pon sa bi li zar o PT por não ter seus
pro je tos apro va dos quan do era Go ver no. Sa bía mos
do gran de rolo com pres sor, da gran de for ça po lí ti ca
que ti nha o Go ver no an te ri or den tro do Con gres so
Na ci o nal. Qu an do o Go ver no an te ri or quis apro var a
re for ma da or dem eco nô mi ca, apre sen tou-a nos pri -
me i ros dias de fe ve re i ro e, em ju nho, ela já es ta va
apro va da. Qu an do ele quis, fez. Então, não é jus to
que fa çam esse tipo de re cla ma ção e de crí ti ca in jus ta
ao nos so Par ti do. O Se na dor Ro ber to Fre i re apre sen-
tou a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 14, que
apon ta va uma re for ma da Pre vi dên cia. Aque la emen -
da era um es bo ço, uma có pia cla ra da emen da do De -
pu ta do Edu ar do Jor ge, do nos so Par ti do, e o Go ver no
de i xou aque la emen da aco mo da da, por mais de um
ano, na Co mis são com pe ten te, não a trou xe ao Ple -
ná rio, não apre sen tou um subs ti tu ti vo e usou de to dos
os re cur sos re gi men ta is. Enten do, por tan to, que V.
Exª abor da o tema de ma ne i ra mu i to cla ra e ob je ti va.
Esse de ba te tem de ser co lo ca do no seu de vi do lu gar.
Em re la ção ao que V. Exª diz, mo ti vo do de ba te com o
Se na dor Arthur Vir gí lio, eu lem bra ria que é o as pec to
da co e rên cia o gran de pon to da dis cus são que tra va-
mos aqui. We ber, em seu li vro Eco no mia e So ci e da-
de, diz que em po lí ti ca te mos a éti ca da con vic ção e a
éti ca po lí ti ca. A éti ca da con vic ção é aque la que o
agen te po lí ti co ado ta como op ção em sua tra je tó ria e
não abre mão nun ca de suas con vic ções. A éti ca po lí-
ti ca é aque la em que ele di vi de com a so ci e da de as
suas de ci sões. Em al guns mo men tos ele pode mo di fi-
cá-las, mas tem a res pon sa bi li da de de tra tar de las
com a so ci e da de. Então, o agen te po lí ti co é res pon sá-
vel no de ba te, no diá lo go e na in fluên cia da so ci e da-
de. O nos so Par ti do, o PT, por sua vez, pro va que é

pos sí vel vi ver com a éti ca po lí ti ca e a éti ca das con vic-
ções. Isso nos en gran de ce mu i to den tro do Ple ná rio
do Se na do Fe de ral. Cum pri men to V. Exª pelo con te ú-
do e pela for ma do seu pro nun ci a men to.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – O no bre Lí -
der me per mi te um apar te?

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Obri ga do, Lí der Tião Vi a na. Eu ape nas gos ta ria
de di zer que as pró pri as ati tu des do Go ver no, ao ne -
go ci ar com os Go ver na do res, ao cons ti tu ir o Con se-
lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci-
al, ao dis cu tir tan to a re for ma tri bu tá ria como a pre vi-
den ciá ria nes ses fó runs, ao di a lo gar com as cen tra is
sin di ca is, em uma ati tu de iné di ta sob o pon to de vis ta
da ini ci a ti va de um Pre si den te da Re pú bli ca, so bre te -
mas sen sí ve is para os sin di ca tos e para os tra ba lha-
do res, es sas ati tu des são um ges to de gran de za, de
cha ma men to, de par ce ria, de na ci o na li da de e de
cons tru ção co le ti va.

Pen so que es sas ati tu des con cre tas des te Go -
ver no são o me lhor ca mi nho, a me lhor di re ção. Elas
têm sido cor res pon di das, pois vejo a de cla ra ção de
Go ver na do res im por tan tes do Bra sil so bre a dis po si-
ção de apro var as re for mas, de bus car acor do, de ne -
go ci ar os con fli tos e so bre as di fi cul da des para bus car
uma par ce ria com o Go ver no Fe de ral nes se sen ti do.

Acho que são es sas ati tu des que pre ci sam ser
ava li a das. Essas ini ci a ti vas con cre tas, so bre tu do
quan do es ta mos na an te vés pe ra de uma re u nião de
Go ver na do res, pode ma te ri a li zar e con so li dar uma
ar ti cu la ção po lí ti ca ca paz de re sol ver ma té ri as ex tre-
ma men te com ple xas, no caso da re for ma tri bu tá ria
que pre ci sa tra tar do de sen vol vi men to re gi o nal, como 
dis se mu i to bem o Ex-Go ver na dor Tas so Je re is sa ti,
nos so Se na dor pelo PSDB.

É pre ci so tra tar dos te mas do de sen vol vi men to
re gi o nal, mas pre ci sa mos en ca rar a re for ma tri bu tá ria
e vi a bi li zá-la, o que não foi pos sí vel até o mo men to. E
é pre ci so tam bém con clu ir um tra ba lho de re for ma
pre vi den ciá ria, uma ta re fa di fí cil, por que se está tra -
tan do de in te res ses con cre tos para de fen der in te res-
ses di fu sos, para de fen der in te res ses de fu tu ras ge ra-
ções. Não são in te res ses des te Go ver no, mas dos
que vi rão, dos fi lhos que vi rão, da que les que es tão
co me çan do a tra ba lhar e que não te rão seus in te res-
ses pre ser va dos se essa re for ma não for fe i ta.

Então, eu di ria que, se ca mi nhar mos ana li san do
os ges tos, as ati tu des, as ini ci a ti vas, se gu ra men te, te -
re mos um ca mi nho bas tan te pro mis sor para dis cu tir,
no mé ri to, as di fe ren ças e vi a bi li zar duas re for mas ab -
so lu ta men te es sen ci a is, res pe i tan do cada Par ti do,
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cada his tó ria, cada iden ti da de, cada con tri bu i ção a
esse pro ces so.

Pois não, Lí der Arthur Vir gí lio.
O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – No bre Lí -

der, se há algo que é pa cí fi co para mim é o fato de que 
eu e V. Exª nos en ten de mos mu i to bem quan to a en -
ca mi nhar mos as nos sas di ver gên ci as e, com mu i ta
fe li ci da de, quan do é o caso, as nos sas con ver gên ci-
as. Pri me i ro, fico fe liz por que V. Exª não abor dou o
mé ri to do meu dis cur so. Eu não es ta va aqui a dis cu tir
re for mas, mas a dis cu tir éti ca, a dis cu tir uma de cla ra-
ção que me pa re ceu pro fun da men te in fe liz e, re pi to,
ma cu na í mi ca, do Pre si den te da Casa ao lado, da Câ -
ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do João Pa u lo Cu nha. A
ou tra ques tão é que vo ta re mos ma té ri as tor tu o sas.
Se há algo que eu pro po ria a V. Exª em par ti cu lar e
tam bém em pú bli co é que aban do nás se mos, de uma
vez por to das, essa re tó ri ca, que, para mim, é no ci va
ao nos so diá lo go – não é de V. Exª ago ra –, de que, se
o Go ver no ti nha a ma i o ria, de pen dia dele apro var as
re for mas e que a Opo si ção era inim pu tá vel pe ran te o
pro ces so. Pre fi ro a enor me co ra gem que V. Exª teve,
ao lado do Mi nis tro Antô nio Pa loc ci, que tam bém foi
co ra jo so, quan do dis se que hou ve o erro do seu Par ti-
do e até o erro pes so al de V. Exª, ao não ter par ti do
para vo tar as re for mas. Cre io que é um gran de pas so
as su mir nos sos er ros, o que não quer di zer, ago ra,
que a Opo si ção vá er rar por que rer se vin gar do erro
an te ri or, de i xan do o Bra sil fa da do, eter na men te, a
cres cer como um rabo de ca va lo, para trás. Cre io que
esse é um pon to de par ti da es sen ci al. A mi no ria pode
até não pe sar, mas a de que V. Exª fa zia par te pe sa va
mu i to, até pelo ta len to de V. Exª, e ela ti nha um de ver
a cum prir, que cum priu pelo lado equi vo ca do do pon -
to de vis ta his tó ri co. O re co nhe ci men to de V. Exª de
que foi as sim me fez mais ad mi ra dor ain da do que eu
já era do seu ta len to, da sua ca pa ci da de de ne go ci ar
e da sua se ri e da de po lí ti ca. Pen so que esse é o en -
ten di men to. Qu an to ao mais, V. Exª sabe que, vin do a
re for ma para va ler, não jo ga rei as co i sas no sen ti do
con trá rio ao da his tó ria do Bra sil. De for ma al gu ma.
Se não vier para va ler, eu de nun ci a rei; se vier re for ma
para va ler e não for per fe i ta aos meus olhos, emen da-
rei e pro cu ra rei aju dar a aper fe i çoá-la. Mas o com pro-
mis so é de vo tar, sim, por en ten der que, de fato, apro -
ve i ta rá o Bra sil e os bra si le i ros mu i to mais do que um
go ver nan te de plan tão nes te mo men to, un gi do pela
be lís si ma vo ta ção que ob te ve o Pre si den te Lula. Con -
cor do, por tan to, com o cer ne do dis cur so de V. Exª e
faço esta pro pos ta: en tre um dis cur so que me pa re ce
es ca pis ta e o ou tro, que fi que mos com este que é co -
ra jo so e que fez acen der mais ain da a cha ma de mi -

nha ad mi ra ção por V. Exª. Hou ve o erro e, mais bo ni to
do que con fes sar o erro, é sa ber mos que te mos o de -
ver de não er rar só por que, um dia, V. Exªs er ra ram,
acre di to que de boa-fé. O Pre si den te João Pa u lo tem
que ex pli car se es ta va de boa-fé ou não. Cer ta men te,
er ra ram de boa-fé di an te de uma exi gên cia da His tó-
ria do Bra sil. Obri ga do. Não ti nha a in ten ção de in ter-
rom pê-lo, pois V. Exª faz um be lís si mo dis cur so. Estou 
aqui mais me de le i tan do em ouvi-lo, mas, para mim, é
uma hon ra par ti ci par, pro cu ran do re por um qua dro
mais exa to dos fa tos.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – E, por isso mes mo, es ta mos ca mi nhan do para
dar um sal to de qua li da de nes te de ba te, para uma
agen da pro mis so ra para o Bra sil, com re sul ta dos im -
por tan tes que po de mos apre sen tar ao nos so povo.

Na que la no i te em que fa lei das re for mas, dis se
ou tra co i sa tam bém. Andei pela pe ri fe ria – por si nal,
cre io que, há 30 anos da mi nha vida, não faço ou tra
co i sa  e gos ta ria de res pon der ao Se na dor José Agri -
pi no so bre a ques tão da es pe ran ça e do medo. A mi -
nha ge ra ção foi a ge ra ção da es pe ran ça, que, ao lon -
go de toda vida, par ti cu lar men te pela op ção po lí ti ca
que fi ze mos, teve que en fren tar o medo. Ou a Di ta du-
ra Mi li tar não se im pu nha pelo medo da tor tu ra, da re -
pres são, da cen su ra e da opres são? Era o medo que
im pe dia o País de mu dar. Ou, nas cam pa nhas das Di -
re tas, não foi o medo ale ga do para im pe dir que o povo 
to mas se em suas mãos a op ção de ele ger seu pró prio
Pre si den te? As pes so as fo ram às ruas que bra ram
uma bar re i ra do medo e cri a ram um mo vi men to ir re-
ver sí vel de mu dan ça, trans for ma ção e re de mo cra ti-
za ção do País, do qual tan tos aqui par ti ci pa ram e ti ve-
ram pa pel fun da men tal. Aque les que en ten de ram o
ven to da his tó ria na que le mo men to so bre vi ve ram e
es tão hoje no de ba te po lí ti co com im por tân cia e re le-
vân cia, pois en ten de ram o sen ti do da de mo cra cia e a
ne ces si da de das li ber da des.

Em 1989, an dei com o Pre si den te Lula e via a
es pe ran ça do peão que es ta va na fá bri ca com as
mãos su jas de gra xa.

(O Sr. Pre si den te, José Sar ney, faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT  –
SP)  Sr. Pre si den te, para con clu ir, em di zia que tes te-
mu nhei o so nho do peão de ver o Pre si den te Lula ele -
i to, um tra ba lha dor com o mes mo sig ni fi ca do sim bó li-
co que tem hoje. Era o peão no cam po, com as mãos
ca le ja das da en xa da ba ten do no chão seco, ima gi-
nan do que Lula po de ria ser Pre si den te da Re pú bli ca.
O que der ro tou Lula foi o medo. O Col lor tra ba lha va
com a idéia de que di vi di ría mos a casa das pes so as,
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fe cha ría mos as igre jas evan gé li cas, da ría mos ca lo te
nas fi nan ças pú bli cas. Era o medo para imo bi li zar a
von ta de da mu dan ça e da es pe ran ça.

Esta ele i ção foi a vi tó ria da es pe ran ça, a vi tó ria
da mu dan ça, a vi tó ria de al guém que acre di ta va que
po dia cons tru ir ou tro País. Por isso, nun ca ti ve mos o
en con tro do Pa lá cio do Pla nal to com as pra ças com
tan ta eu fo ria, com tan ta sen si bi li da de, com tan ta pro -
fun di da de quan to as sis ti mos na que la pos se.

Con tu do, não que re mos que essa es pe ran ça
seja pa tri mô nio da nos sa for ça po lí ti ca. O que que re-
mos é que essa es pe ran ça, com o pé no chão  por que
de ve mos ter o pé no chão , pos sa se trans for mar em
me lho ria con cre ta da qua li da de de vida. Qu e re mos
di vi dir essa es pe ran ça, essa res pon sa bi li da de, os be -
ne fí ci os que es sas re for mas po dem tra zer, com as
for ças po lí ti cas aqui pre sen tes. Elas cer ta men te têm
con tri bu i ções, têm vi vên cia, têm pro pos tas, têm po lí ti-
ca, e, por isso, que re mos di vi dir com elas a res pon sa-
bi li da de de mu dar o Bra sil, e de mu dar para me lhor. E
isso só será pos sí vel vo tan do a re for ma pre vi den ciá-
ria e a re for ma tri bu tá ria.

Con ce do um apar te à Se na do ra Ana Jú lia, para
con clu ir.

A Srª Ana Jú lia Ca re pa (Blo co/PT – PA) – Será
um bre ve apar te, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Qu e ro
lhe pa ra be ni zar e re la tar algo in te res san te. Alguns
anos atrás, eu era opo si ção na Câ ma ra Fe de ral e mu -
i tas ve zes fui acu sa da, in clu si ve por meu co le ga do
Ama zo nas – na épo ca da Base do Go ver no e hoje Se -
na dor –, de não ter pro pos tas. Can sei de su bir na tri -
bu na para di zer que isso não era ver da de, pois tí nha-
mos pro pos ta para a re for ma da Pre vi dên cia, tí nha-
mos pro pos ta para a re for ma tri bu tá ria e eu até fa zia
par te da Co mis são que dis cu tia a re for ma do sis te ma
fi nan ce i ro. Nem por isso, de i xa mos de ser di a ri a men-
te acu sa dos de não ter pro pos tas. Pa re ce que, para
tudo, nes te País, só exis te uma res pon sa bi li da de: a
do Par ti do dos Tra ba lha do res. Tam bém quan do não
era Go ver no, o Par ti do era res pon sá vel. Na ver da de,
não quer en ca rar a re a li da de quem não teve ca pa ci-
da de e com pe tên cia para fa zer as mu dan ças e quem
foi per den do a cre di bi li da de. V. Exª dis se, ain da há
pou co, que a es pe ran ça ven ceu o medo. O que per ce-
be mos é que ain da há pes so as, nes te País, que con ti-
nu am ten tan do dis se mi nar o medo, tal vez pre o cu pa-
das por que o ris co Bra sil vem ca in do, o dó lar vem ca -
in do, a in fla ção vem ca in do. Não que rem ver a re a li da-
de, por que o Go ver no do Pre si den te Lula tem a cre di-
bi li da de po pu lar. Essa cre di bi li da de e essa le gi ti mi da-
de lhe dão ca pa ci da de de di a lo gar com a so ci e da de,
de ma ne i ra su pra par ti dá ria, e de en ca mi nhar as re-

for mas ne ces sá ri as nes te País. Esta mos di zen do isso 
não é hoje. Há mu i tos anos, es ta mos de fen den do as
re for mas. Hoje, na au diên cia pú bli ca com o Mi nis tro
da Agri cul tu ra, tive mais cer te za ain da de que a es pe-
ran ça cres ce no Bra sil, ape sar dos que con ti nu am
dis se mi nan do o medo. A épo ca da di ta du ra, a épo ca
do medo dos que pre fe ri am a es cu ri dão foi de i xa da
para trás. Esta mos vi ran do a pá gi na da his tó ria e,
ape sar da tor ci da con trá ria, va mos mos trar que este
País pode mu dar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Obri ga do, Se na do ra Ana Jú lia.

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de di -
zer ao Se na dor Arthur Vir gí lio e aos de ma is Se na do-
res e Se na do ras que, para apro var as re for mas, pre ci-
sa mos mu i to da nos sa Ban ca da, da Ban ca da do PTB, 
da Ban ca da do PL, da Ban ca da do PPS, da Ban ca da
do PSB, da Ban ca da do PDT, que es tão no Blo co do
Go ver no. Mas so mos mi no ria nes ta Casa. Te mos de
di zer isso com toda trans pa rên cia e toda hu mil da de.
So mos mi no ria, e, para apro va ção des sas mu dan ças,
será es sen ci al a par ti ci pa ção en ga ja da do PMDB,
par ti do que dará equi lí brio e que terá pa pel fun da-
men tal na cons tru ção da Base do Go ver no  es sen ci al,
eu di ria, para esse ca mi nho de mu dan ças. Mais do
que isso: para es sas re for mas, pre ci sa mos do PSDB
e do PFL. Pre ci sa mos de to das as for ças po lí ti cas
par ti dá ri as, com co ra gem, com gran de za, com es pí ri-
to pú bli co e com res pon sa bi li da de.

Com mu i ta hu mil da de, como Lí der do Go ver no,
di an te dos de sa fi os pos tos nes te mo men to da his tó ria
do Bra sil, es pe ro que con si ga mos man ter o cli ma que
cons tru í mos aqui no Se na do e que não nos de i xe mos
per der por fra ses fora de con tex to, ou im pre ci sas, ou de -
sa ten tas ou de qual quer for ma equi vo ca das. Que con-
cen tre mos a nos sa ener gia nas ta re fas fun da men ta is
do nos so man da to, no com pro mis so que cons tru í mos
com o nos so povo, de mu dar o Bra sil para me lhor. E a
mu dan ça exi gi rá, com mu i to pou co tem po e com ur gên-
cia his tó ri ca, apro var mos aqui, nes te Ple ná rio, a re for-
ma tri bu tá ria e a pre vi den ciá ria. E, se pos sí vel, Sr. Pre si-
den te, de ve ría mos vo tar a re for ma tri bu tá ria aqui no Se -
na do e a pre vi den ciá ria na Câ ma ra dos De pu ta dos, ao
mes mo tem po. De ve ría mos tra ba lhar jun tos, ao mes mo
tem po, ace le ran do o pro ces so para de po is em pre en-
der mos am bas as re for mas.

Te nho cer te za de que a su ges tão que de mos
sen si bi li za rá os De pu ta dos para que as duas Ca sas e 
to dos os Par la men ta res pos sam re a li zar essa gran de
ta re fa co le ti va e com par ti lhar os be ne fí ci os que da re-
mos ao País e ao nos so povo.

Mu i to obri ga do.
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Ata da 41ª Sessão Especial,
 em 22 de abril de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia do Sr. Pa u lo Paim

(Ini cia-se a ses são às 11 ho ras.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Sob a
pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos tra ba lhos.

De cla ro aber ta a ses são es pe ci al do Se na do
Fe de ral que, em aten di men to aos Re que ri men tos
nºs 158 e 159, de 2003, dos Srs. Se na do res Pa u lo
Octá vio e Val mir Ama ral e ou tros Srs. Se na do res,
des ti na-se a ho me na ge ar a ci da de de Bra sí lia pela
pas sa gem de seu 43º ani ver sá rio.

A Pre si dên cia con vi da para com por a Mesa o
Exmº Sr. Go ver na dor Jo a quim Ro riz; o Nún cio Apos -
tó li co Dom Lo ren zo Bal dis se ri; o ex-Pre si den te do Se -
na do Fe de ral, Se na dor Ma u ro Be ne vi des; o Pre si den-
te da Câ ma ra Le gis la ti va, De pu ta do Be ní cio Ta va res;
a Srª Anna Chris ti na Ku bits chek Pe re i ra, neta de Jus -
ce li no Ku bits chek, re pre sen tan te da fa mí lia JK e tam -
bém Pre si den te do Me mo ri al JK; e o Sr. Mi nis tro
Agne lo Qu e i roz.

A Pre si dên cia, nes te mo men to, con vi da to dos
para ou vi rem a exe cu ção do Hino Ofi ci al de Bra sí lia.

(Pro ce de-se à exe cu ção do Hino Ofi ci al de Bra -
sí lia.)

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Assis ti re-

mos ago ra, du ran te bre ves cin co mi nu tos, a um do cu-
men tá rio so bre a ci da de de Bra sí lia.

(Pro ce de-se à exi bi ção de do cu men tá rio em ví -
deo.)

O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con vi da-
mos, tam bém, para fa zer par te da Mesa, o Sr. Advo -
ga do-Ge ral da União, Dr. Álva ro Au gus to Ri be i ro Cos -
ta, e a De pu ta da Eli a na Pe dro sa, 2ª Se cre tá ria da Câ -
ma ra Le gis la ti va, re pre sen tan do o Pre si den te da Câ -
ma ra Le gis la ti va do Dis tri to Fe de ral.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Octá vio,
um dos au to res do re que ri men to de re a li za ção des ta
ses são.

(Pal mas.)
O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Qu e ro
cum pri men tar V. Exª, Se na dor Pa u lo Paim, Pre si den-

te des ta ses são so le ne; o Exmº Go ver na dor do Dis tri-
to Fe de ral, Jo a quim Ro riz; o Exmº Se na dor Ma u ro
Be ne vi des, nos so Se cre tá rio de Assun tos Par la men-
ta res no Con gres so e ex-Pre si den te do Se na do Fe de-
ral; o Exmº Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que,
como eu di zia há pou co, é o quar to re pre sen tan te do
Dis tri to Fe de ral nes ta Casa; o Nún cio Apos tó li co,
Dom Lo ren zo Bal dis se ri; a Srª Ana Cris ti na Ku bits-
chek Pe re i ra, Pre si den te do Me mo ri al JK; o Dr. Álva ro
Au gus to Ri be i ro Cos ta, Advo ga do-Ge ral da União; a
De pu ta da Eli a na Pe dro sa, re pre sen tan do a Câ ma ra
Le gis la ti va; a nos sa Vice-Go ver na do ra, Ma ria de
Lour des Aba dia; o De pu ta do Alber to Fra ga, re pre sen-
tan do os De pu ta dos Fe de ra is; a nos sa Emba i xa triz
Lú cia Fle cha de Lima, re pre sen tan do to dos os de ma-
is Se cre tá ri os de Go ver no do Dis tri to Fe de ral aqui
pre sen tes.

Não po de ria de i xar de dar um abra ço es pe ci al
no nos so Co ro nel Affon so He li o do ro dos San tos.

(Pal mas.)
Ele é o Pre si den te do Insti tu to His tó ri co e Ge o-

grá fi co de Bra sí lia e, cer ta men te, acom pa nhou to dos
os mo vi men tos des se fil me a que aca ba mos de as sis-
tir.

Para o se nhor, em es pe ci al, Co ro nel Affon so,
deve ser mu i to emo ci o nan te, as sim como para ou tros
que aqui es tão, de po is de 43 anos, as sis tir a um fil me
em pre to e bran co que mos tra essa gran de epo péia
de que o se nhor par ti ci pou, a cons tru ção des ta ci da-
de. Ao ho me na geá-lo, que ro ho me na ge ar to dos os
de ma is pi o ne i ros, os ad mi nis tra do res aqui pre sen tes
e to das as pes so as que acre di tam nes ta ci da de, que
por ela tra ba lham e que lu tam pelo seu de sen vol vi-
men to. Não pos so tam bém de i xar de man dar um
abra ço ao meu pai e à mi nha mãe, aqui pre sen tes.

(Pal mas.)
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ilus tres

con vi da dos, a his tó ria do Bra sil se faz por ci clos. Em
cada épo ca sur ge um país di fe ren te, mas as pes so as
ten dem a es que cer o que ha via an tes. Por essa ra zão,
Sr. Pre si den te, é de ex tre ma im por tân cia re lem brar,
nes te 21 de abril, as di fe ren tes ex pec ta ti vas exis ten-
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tes em nos sa so ci e da de an tes e de po is de Bra sí lia e
as con se qüên ci as da mu dan ça da ca pi tal para o Pla -
nal to Cen tral.

É com mu i ta hon ra que falo, nes ta opor tu ni da de,
em nome do Par ti do da Fren te Li be ral, di an te de um
ple ná rio to ma do por pi o ne i ros, por fi lhos de pi o ne i ros
e por pes so as que acre di ta ram na pos si bi li da de de,
com seu tra ba lho, con tri bu ir para o de sen vol vi men to
do Bra sil. O mun do mu dou mu i to des de aque la já re -
mo ta dé ca da de 50, quan do os gê ni os de Oscar Ni e-
me yer e Lú cio Cos ta se en con tra ram para pro du zir o
mi la gre de uma ci da de em lo cal dis tan te e de sa bi ta-
do.

Tal vez hou ves se, na épo ca, uma taxa de in ge-
nu i da de ma i or que a atu al. As pes so as se de di ca vam
a ca u sas. Acre di ta vam que o fu tu ro se ria me lhor que
o pas sa do. E que a for ça do tra ba lho se ria ca paz de
mo di fi car a re a li da de. Bra sí lia é, em uma pri me i ra
aná li se, fi lha di re ta da cren ça, da fé, da de ci são e da
von ta de po lí ti ca. O Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek
pro me teu e cum priu. Mar cou a data de ina u gu ra ção
da nova ca pi tal com mu i ta an te ce dên cia. E no dia 21
de abril de 1960 cor tou a fita ina u gu ral. À no i te, com -
pa re ceu ao ba i le de gala.

O Pre si den te Jus ce li no pro me teu e cum priu ou -
tras me tas. Abriu es tra das, trou xe a in dús tria au to mo-
bi lís ti ca para o Bra sil, alar gou o mer ca do de em pre go,
ge rou no vas e me lho res ex pec ta ti vas, re fun dou o
País e es par giu es pe ran ças. Há um país an tes e há
ou tro país de po is de JK. Uma pá gi na vi rou em nos sa
his tó ria, mas a nin guém é dado o di re i to de es que cer
que a co ra gem dos bra si le i ros e a fé in que bran tá vel
no fu tu ro pro du zi ram o mi la gre dos “cin qüen ta anos
em cin co”.

A co me mo ra ção dos 43 anos de Bra sí lia não é
um even to sim ples, em que se fes te ja o sur gi men to de 
uma nova ci da de. É mais que isso. Aqui sur giu uma
nova ar qui te tu ra, que, até hoje, im pres si o na o mun do.
Oscar Ni e me yer, o mes tre in com pa rá vel, em ple na
ati vi da de no alto de seus 95 anos, con ti nua a ser ho -
me na ge a do em todo o mun do – re cen te men te, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, hou ve uma be lís si ma ho me-
na gem ao gê nio de Oscar Ni e me yer. Os tra ços da
nova ca pi tal as som bra ram es pe ci a lis tas, mas o gran -
de bra si le i ro se gue pro du zin do pe ças sin gu la rís si-
mas, com seu tra ço in con fun dí vel, nas mais im por tan-
tes ca pi ta is do Pla ne ta. Eu di ria que, hoje, Ni e me yer
tal vez seja o bra si le i ro vivo mais im por tan te do nos so
País.

O Pre si den te Jus ce li no, cuja sim ples men ção
faz emer gir sa u da de e ad mi ra ção, re ve lou com ges tos
sim ples, vo ca ção de mo crá ti ca e de ter mi na ção ina ba-

lá vel ser pos sí vel con du zir um país no ca mi nho do de -
sen vol vi men to. JK ge rou obras, cri ou em pre gos,
cons tru iu uma nova ca pi tal. No en tan to, fez mais que
isso ao re a li zar seu pla no de me tas: res ga tou a
auto-es ti ma do povo bra si le i ro. É nes sa épo ca que
sur ge a nova mú si ca bra si le i ra, quan do apa re cem
Tom e Vi ní ci us de Mo ra es. Os dois, pos te ri or men te,
in va di ri am o mun do mu si cal. É nes sa épo ca tam bém
que o Bra sil ven ce sua pri me i ra Copa do Mun do.

Os “cin qüen ta anos em cin co” co lo ca ram o Bra -
sil no mun do, seja nos es por tes, seja na po lí ti ca, seja
na ar qui te tu ra. Ha via algo de novo ocor ren do na Amé -
ri ca do Sul. Bra sí lia é, sem dú vi da, a obra do sé cu lo
XX nas Amé ri cas. É o fato mais im por tan te ocor ri do
num con ti nen te as so la do por di ta du ras, por de si lu-
sões per ma nen tes ou tem po rá ri as, e tem pe ra do pela
mo lés tia do sub de sen vol vi men to. A luz que bri lhou no
ho ri zon te foi a fé dos bra si le i ros em re es cre ver sua
his tó ria a par tir da epo péia ocor ri da no Pla nal to Cen -
tral.

Há, por tan to, Sr. Pre si den te, mu i to a ser co me-
mo ra do nes te 21 de abril. Um Bra sil novo sur giu no
iní cio dos anos 60 e não mais per mi tiu que o bra si le i ro
vi ves se den tro dos es tre i tos li mi tes de um de ter mi nis-
mo que o co lo ca va como ci da dão de se gun da clas se
no mun do. O de sen vol vi men to tor nou-se pos sí vel, a
von ta de na ci o nal se fez mais for te e no vos ca mi nhos
se abri ram. Bra sí lia car re ga – e sa be mos dis so – con -
si go todo esse sim bo lis mo. É mais que uma ci da de. É
mu i to mais que uma ci da de, é um pro je to de país, é a
cren ça na ca pa ci da de cri a ti va des te povo mes ti ço. É
um re tra to do Bra sil que pla ne ja, pro duz e faz; que
pro me te, como fez JK, e cum pre.

Eu es ta va há pou cos mi nu tos numa ses são so -
le ne, no Me mo ri al JK, em ho me na gem a Bra sí lia. Lá
es ta vam me ni nos de al guns co lé gi os, que fo ram con -
vi da dos para a ses são. Foi emo ci o nan te ver aque la
cri an ça da sen ta da, as sis tin do a uma ses são so le ne
em ho me na gem à ci da de onde a ma i o ria nas ceu. Nós 
não nas ce mos em Bra sí lia. A gran de ma i o ria dos que
es tão hoje nes ta sala não nas ceu em Bra sí lia. Mas
nós, que so mos lí de res nes ta ci da de, te mos uma
gran de res pon sa bi li da de com Bra sí lia.

O Go ver na dor Jo a quim Ro riz, que, pela quar ta
vez, go ver na com com pe tên cia a nos sa ci da de, tem
uma gran de res pon sa bi li da de com Bra sí lia; os De pu-
ta dos Fe de ra is aqui pre sen tes; nós, Se na do res; os
De pu ta dos Dis tri ta is, que fa zem as leis que vão di ri gir
esta ci da de no fu tu ro. To dos nós te mos que ter em
men te to dos os dias que te mos um com pro mis so com 
as no vas ge ra ções de can dan gos, e com o Bra sil
todo, por que Bra sí lia tem o pa pel im por tan tís si mo de
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cri ar uma nova men ta li da de que se es ten da por todo
o País. Bra sí lia tem o com pro mis so de di ri gir bem este 
gran de Bra sil. Por isso, Sr. Go ver na dor Jo a quim Ro -
riz, é mu i to gran de a res pon sa bi li da de de to dos nós,
de to dos que es tão aqui, de to dos os que vi e ram as -
sis tir à ses são so le ne: pi o ne i ros, em pre sá ri os, ad mi-
nis tra do res e se cre tá ri os. Va mos pre ser var Bra sí lia.
Va mos cu i dar para que os nos sos fi lhos te nham a
mes ma qua li da de de vida que ti ve mos e que te mos
hoje. É esse o nos so com pro mis so mais for te com
esta ci da de.

(Pal mas.)
Te nho a hon ra de es tar aqui, na tri bu na, fa lan do

em nome do PFL, para sa u dar os bra si li en ses e ho -
me na ge ar a ci da de que ado tei como mi nha. Vim de
La vras, sul de Mi nas, ain da ga ro to. Tra ba lhei e cres ci
aqui. Fun dei mi nha em pre sa com es for ço. Ge rei em -
pre gos, abri em pre en di men tos e sem pre in ves ti nes ta
ci da de. E so men te nela. Tive o pri vi lé gio de ter sido
ele i to De pu ta do Fe de ral por duas ve zes pelo Dis tri to
Fe de ral. E, hoje, re pre sen to a Ca pi tal da Re pú bli ca no 
Se na do. É, por tan to, com mu i to or gu lho, po rém com
hu mil da de di an te das tre men das res pon sa bi li da des,
que me di ri jo a esse Ple ná rio.

Bra sí lia, Sr. Pre si den te Pa u lo Paim, as sis tiu e
so bre vi veu a to das as cri ses po lí ti cas dos úl ti mos 40
anos. Viu a re nún cia do Pre si den te Jâ nio Qu a dros,
ob ser vou a fu gaz ex pe riên cia do par la men ta ris mo,
con vi veu com os go ver nos mi li ta res e as sis tiu a ago -
nia e mor te do ines que cí vel Tan cre do Ne ves, o már tir
da aber tu ra po lí ti ca bra si le i ra. Tor ceu pelo su ces so da 
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e re ce beu a sua
car ta de al for ria po lí ti ca. Os bra si li en ses pas sa ram a
es co lher seus re pre sen tan tes no te a tro da po lí ti ca lo -
cal e na ci o nal.

Fal ta va ape nas a au to no mia fi nan ce i ra. Esta
veio por in ter mé dio do Fun do Cons ti tu ci o nal, que es ti-
pu la as ver bas que a União deve re pas sar para o Dis -
tri to Fe de ral, com o ob je ti vo de man ter em ple no fun -
ci o na men to o sis te ma de sa ú de, o en si no e a efi ciên-
cia do apa ra to po li ci al. Tive o pri vi lé gio de tra ba lhar no 
as sun to, de re la tá-lo em al gu mas de suas di ver sas fa -
ses e levá-lo à san ção do Pre si den te da Re pú bli ca.

Nes te mo men to, não pos so de i xar de fa zer al -
guns agra de ci men tos: ao Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, que en vi ou ao Con gres so Na ci o nal
essa lei que nos deu a ver da de i ra in de pen dên cia eco -
nô mi ca; ao Go ver na dor Ro riz, que foi in can sá vel (pal -
mas) na luta por essa au to no mia; aos De pu ta dos Fe -
de ra is, que es ti ve ram ao meu lado, Ta deu Fil li pel li e
Fra ga; aos Se na do res Lind berg Cury e Val mir Ama ral,
que lu ta ram para que tudo cor res se bem e essa lei

fos se apro va da, na Câ ma ra e no Se na do, em me nos
de vin te dias. Foi um tra ba lho bo ni to, que va leu a
pena, De pu ta da Ma ria de Lour des Aba dia, en tão De -
pu ta da e hoje Vice-Go ver na do ra. Va leu a pena. Ga-
nha mos a in de pen dên cia. O ano de 2002 será sem -
pre lem bra do pe los bra si li en ses, será sem pre um ano 
im por tan te para a nos sa ci da de.

Esta é a gran de no vi da de dos úl ti mos anos: Bra -
sí lia cres ceu e ul tra pas sou to das as cri ses po lí ti cas.
Ven ceu os pro ble mas. Entrou na ida de adul ta como
ci da de tes ta da e com pro va da. Ago ra, as su me sua in -
te i ra di men são por in ter mé dio das ver bas do Fun do
Cons ti tu ci o nal. O Go ver no lo cal pas sa a ter a ga ran tia
de ofe re cer um ser vi ço de qua li da de a seus ha bi tan-
tes, além de as su mir a res pon sa bi li da de de bem hos -
pe dar os Po de res da União.

Hoje é um dia de fes ta para Bra sí lia, Sr. Pre si-
den te. Fes te ja mos a ca pa ci da de dos bra si le i ros de
es cre ver sua pró pria His tó ria. O Pre si den te Jus ce li no
é o íco ne des te mo men to es pe ci al e Bra sí lia é o sím -
bo lo da cri a ti vi da de na ci o nal.

Vi ve mos, to dos nós, um Bra sil di fe ren te, mo der-
no, ma du ro, ca paz de en fren tar os inú me ros de sa fi os
do novo sé cu lo, por que, anos atrás, um pu nha do de
bra vos – que es ta vam no ví deo a que as sis ti mos – en -
si nou-nos que o tra ba lho é ca paz de mo di fi car os ca -
mi nhos e abrir as tri lhas para o de sen vol vi men to.

Eu acre di to no Bra sil. Viva o Bra sil!
Eu amo Bra sí lia. Viva Bra sí lia!
Eu sou bra si le i ro. Viva o povo bra si le i ro! Vi vam

to dos vo cês!
Que Deus nos acom pa nhe. Que Deus nos ilu mi-

ne.
Pa ra béns, Bra sí lia, pe los seus 43 anos!
Mu i to obri ga do a to dos.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Val mir Ama ral, tam bém au -
tor de re que ri men to para que esta ses são pu des se
ser re a li za da.

O SR. VALMIR AMARAL  (PMDB – DF. Pro nun-
cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te do Se na do,
Se na dor Pa u lo Paim; Sr. Go ver na dor de Bra sí lia, Jo a-
quim Ro riz; Sr. ex-Pre si den te do Se na do, Ma u ro Be -
ne vi des; Sr. Nún cio Apos tó li co do Bra sil, D. Lo ren zo
Bal dis se ri; Sr. Mi nis tro Álva ro Au gus to Ri be i ro da
Cos ta, Advo ga do-Ge ral da União; Srª De pu ta da Eli a-
na Pe dro sa, re pre sen tan te da Pre si dên cia da Câ ma-
ra; Srª Pre si den te do Me mo ri al JK, Anna Chris ti na Ku -
bits chek Pe re i ra, de ma is au to ri da des pre sen tes e
con vi da dos, hoje, ve nho ocu par esta tri bu na para,
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jun tos, co me mo rar mos não ape nas o nas ci men to de
uma ci da de. Não. Bra sí lia é mu i to mais que isso. Bra -
sí lia é um so nho tor na do re a li da de.

É ver da de, po rém, que, quan do da sua cons tru-
ção, mu i tos se lhe opu se ram. Para al guns, se ria ruim
ou inú til trans fe rir a sede da Ca pi tal do Rio de Ja ne i ro
para ou tro lo cal.

Para que uma nova ca pi tal?
Para que trans fe rir a sede de nos so País?
Para que gas tar mi lhões e mi lhões?
Pas sa dos mais de qua ren ta anos, com a ex pe-

riên cia e com o olhar vol ta do para o fu tu ro, po de mos
per ce ber que a cons tru ção de Bra sí lia foi uma das
me di das po lí ti cas mais acer ta das que um Go ver no já
to mou em nos sa His tó ria.

Lú cio Cos ta, com o seu pla no ur ba nís ti co, de ci-
diu dar ao con jun to do pro je to um ca rá ter mo nu men-
tal. A esse res pe i to, o no tá vel ur ba nis ta es cla re ceu
que mo nu men tal, no caso, não re fle te o sen ti do de os -
ten ta ção, mas cons ti tui a ex pres são cons ci en te do
que vale e sig ni fi ca: “ca paz de se tor nar, com o tem po,
no cen tro de Go ver no e da Admi nis tra ção, um dos
mais lú ci dos e sen sí ve is fo cos de cul tu ra”.

Bra sí lia foi o pas so de ci si vo para a mar cha do
Cen tro-Oes te bra si le i ro. Re gião an tes qua se es que ci-
da, hoje é o gran de pólo de de sen vol vi men to agro pe-
cuá rio na ci o nal. Mais que isso, te nho a ou sa dia de di -
zer, o Cen tro-Oes te ca mi nha para ser, em bre ve, o
gran de ce le i ro agrí co la do mun do. Se não hou ves se
Bra sí lia, se ria mu i to di fí cil ima gi nar que exis ti ria, nes -
ta par te do País, tal grau de pro gres so eco nô mi co e
so ci al.

Bra sí lia mos trou, tam bém, de for ma con tun den-
te, a ca pa ci da de de re a li za ção dos bra si le i ros.

Pla ne jar, de se nhar e cons tru ir uma ci da de em lo -
cal afas ta do cen te nas de qui lô me tros dos prin ci pa is
cen tros in dus tri a is é ta re fa que pou cos, pou quís si mos
pa í ses são ca pa zes de le var a ter mo sa tis fa to ri a men te.

Bra sí lia, além dis so, como novo pólo de de sen-
vol vi men to, atra iu para si mi lha res de bra si le i ros, que
aqui pu de ram cons tru ir o seu so nho de uma vida dig -
na e res pe i tá vel.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é pou -
co. Na ver da de, trans for mar so nhos em re a li da de é o
gran de bem que todo Esta do pode pro por ci o nar a seu
povo. E isso é o que Bra sí lia fez para mi lhões de bra si le i-
ros. Esse é o gran de exem plo que Bra sí lia de i xa para
nós e para os nos sos fi lhos: nós bra si le i ros so mos ca pa-
zes, sim, de trans for mar so nhos em re a li da de.

É ver da de que nem tudo é per fe i to. A nos sa Ca -
pi tal fe de ral en fren ta di fi cul da des como fal ta de em-

pre go, mo ra dia, se gu ran ça e sa ú de pú bli ca. Isso, po -
rém, não é ra zão para de sâ ni mo. É, na ver da de, mo ti-
vo para que pos sa mos con ti nu ar a tra ba lhar a fim de
trans for mar mos Bra sí lia em uma ci da de ain da me-
lhor, dig na não ape nas de seus ha bi tan tes, mas de to -
dos os bra si le i ros e de to dos aque les que a cons tru í-
ram.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.(Pa u sa)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do

Aze re do.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se na-
dor Pa u lo Paim; Sr. Go ver na dor Jo a quim Ro riz; Se na-
dor Ma u ro Be ne vi des; Sr. Nún cio Apos tó li co Dom Lo -
ren zo Bal dis se ri; Mi nis tro Álva ro Au gus to Ri be i ro
Cos ta, Advo ga do-Ge ral da União; Srª Pre si den te do
Me mo ri al JK, Anna Cris ti na Ku bits chek; Srª De pu ta da
Eli a na Pe dro sa; Srª Ma ria de Lour des Aba dia,
Vice-Go ver na do ra do Dis tri to Fe de ral, mi nha co le ga
de Par ti do; Co ro nel Affon so He li o do ro; Emba i xa triz
Lú cia Fle cha de Lima, mi nha con ter râ nea, por meio
da qual cum pri men to to dos os Se cre tá ri os e mem-
bros do Go ver no de Bra sí lia aqui pre sen tes; Se na do-
res Pa u lo Octá vio e Val mir Ama ral; mi nhas se nho ras
e meus se nho res, com a le gí ti ma emo ção de re pre-
sen tan te de Mi nas Ge ra is, com par ti lho com os bra si li-
en ses a ce le bra ção de mais um ani ver sá rio da ci da de
que o so nho de Jus ce li no Ku bits chek trans for mou em
cen tro de ir ra di a ção do pro gres so.

Se “Mi nas são mu i tas”, como en si nou Gu i ma-
rães Rosa, uma de las vive em Bra sí lia. E está pre sen-
te não ape nas no es pí ri to de uma co lô nia pi o ne i ra, al -
ti va, or gu lho sa do suor com que aju dou a ir ri gar o
chão do Pla nal to Cen tral e da alma que vi vi fi cou o so -
nho da cons tru ção de um novo Bra sil. Mi nas está pre -
sen te tam bém em Bra sí lia, esta ci da de úni ca, que é a
pro je ção com que Jus ce li no – o gran de es ta dis ta do
sé cu lo XX – cu i dou de re cri ar a na tu re za, am pli an do o 
ser tão e as ve re das, su bli ma dos no ro man ce do imor-
tal es cri tor mi ne i ro e trans for ma dos nes ta por ten to sa
re a li da de pelo tra ba lho de ou tro con ter râ neo ilus tre –
Isra el Pi nhe i ro – e de seus ope ro sos can dan gos.

Sr. Pre si den te, on tem, em Ouro Pre to, par ti ci pei
da co me mo ra ção do Dia de Ti ra den tes, jun ta men te
com o Go ver na dor Aé cio Ne ves e com o Pre si den te
Lula. Como é bom fa zer a li ga ção da Bra sí lia mo der na
com o Bra sil an ti go de Ouro Pre to! No dia 21 de abril,
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co me mo ra-se a ina u gu ra ção de Bra sí lia e o Dia de Ti -
ra den tes, dois sím bo los que re pre sen tam o Bra sil mo -
der no e o Bra sil an ti go.

Tive o pri vi lé gio, que mu i to me or gu lha, de, ain -
da ado les cen te, acom pa nhar meu pai, Re na to Aze re-
do, ami go e co la bo ra dor de JK e de Affon so He li o do-
ro, nas vi si tas à ci da de que es ta va nas cen do. Embo ra
jo vem, já vis lum bra va o fu tu ro que es ta va re ser va do à 
Bra sí lia na His tó ria. Me tas sín te se do pro gra ma de go -
ver no de JK, Bra sí lia tor nou con cre ta, em pou co mais
de qua tro dé ca das, a pro fe cia imor ta li za da na fra se
que Jus ce li no pro nun ci ou em 2 de ou tu bro de 1956:

Des te pla nal to cen tral, des ta so li dão
que em bre ve se trans for ma rá em cé re bro
das al tas de ci sões na ci o na is, lan ço os olhos 
mais uma vez so bre o ama nhã do meu País
e an te ve jo esta al vo ra da com fé in que bran-
tá vel e uma con fi an ça sem li mi tes em seu
gran de des ti no.

Sr. Pre si den te, essa fra se mar cou mu i to a mi nha
ge ra ção por trans mi tir con fi an ça e de mons trar o que
de vem ser o Bra sil e os bra si le i ros, que pre ci sam
acre di tar em seu País.

Srªs e Srs. Se na do res, mi nhas se nho ras e meus 
se nho res, a pro fe cia se cum priu. O País cum pre, sim,
o seu gran de des ti no. O pro gres so se ir ra di ou, mu-
dan do a face do in te ri or, até en tão des co nhe ci do.

O que se ria do Bra sil se não ti ves se ha vi do essa 
ca mi nha da para o in te ri or, re pre sen ta da tão bem pela 
cons tru ção de Bra sí lia? Como es ta ria o Esta do de
Go iás, da Se na do ra Iris de Ara ú jo, o qual cres ceu mu -
i to com a vin da da Ca pi tal para o in te ri or? Da mes ma
for ma, como es ta ria o in te ri or de Mato Gros so, de
Mato Gros so do Sul e do pró prio Esta do de Mi nas Ge -
ra is? A ri que za do Triân gu lo Mi ne i ro é, na ver da de, re -
fle xo do que acon te ceu com o Bra sil com a mu dan ça
da Ca pi tal do li to ral para o in te ri or do País.

O pro gres so, por tan to, pro je tou-se so bre a saga
da cons tru ção do novo País. Pa i ra no es pí ri to dos bra -
si le i ros a lem bran ça da que le que se ins cre veu nas
pá gi nas da His tó ria como um dos ma i o res vul tos da
vida bra si le i ra: Jus ce li no Ku bits chek de Oli ve i ra.

Na re ve rên cia que pres ta mos à sua me mó ria
nes te 43ª ani ver sá rio da fi lha di le ta, ren de mos nos sa
ho me na gem a Lú cio Cos ta e a Isra el Pi nhe i ro, co ad-
ju van tes des sa gran de epo péia.

É pre ci so ho me na ge ar tam bém Oscar Ni e me-
yer, o ar qui te to vi si o ná rio que aju dou a fa zer da Ca pi-
tal bra si le i ra Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni da de.

No ano ni ma to de suas vi das sim ples, os can-
dan gos uni ram seu tra ba lho à pró pria vida da ci da de,

trans for man do-se no povo que hoje é sa u da do res pe-
i to sa e ca ri nho sa men te. Àque les cu jas mãos er gue-
ram do cer ra do esta gran de me tró po le, igual men te, a
ho me na gem de Mi nas Ge ra is.

Que a vi são e o ar ro jo de Jus ce li no pos sam se
per pe tu ar nas no vas ge ra ções de bra si le i ros!

Que esta jo vem Bra sí lia, no vi gor de seus 43
anos, pos sa ser vir de exem plo a ou tras al vo ra das que 
con du zam o Bra sil ao seu gran de des ti no!

Em nome do PSDB, digo, com mu i ta ale gria: pa -
ra béns, Bra sí lia! Pa ra béns, bra si li en ses!

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Con ce do a

pa la vra ao no bre Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho.
O SR. RODOLPHO TOURINHO (PFL – BA. Pro -

nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Se na-
dor Pa u lo Paim; Exmº Sr. Go ver na dor Jo a quim Ro riz;
Sr. ex-Pre si den te do Se na do Fe de ral Ma u ro Be ne vi-
des; Sr. Nún cio Apos tó li co Dom Lo ren zo Bal dis se ri;
Sr. Mi nis tro Álva ro Au gus to Ri be i ro Cos ta, Advo ga-
do-Ge ral da União; De pu ta da Eli a na Pe dro sa; Srª
Anna Chris ti na Ku bits chek Pe re i ra; Srª Emba i xa triz
Lú cia Fle cha de Lima; Srªs e Srs. De pu ta dos; Srs. Se -
na do res re pre sen tan tes de Bra sí lia, Pa u lo Otá vio e
Val mir Ama ral; Srªs e Srs. Se na do res; mi nhas se nho-
ras e meus se nho res, é uma hon ra aqui es tar tra zen-
do a pa la vra do povo do meu Esta do, a Ba hia.

Bra sí lia é o re sul ta do do so nho e da au dá cia.
Qu an do Jus ce li no Ku bits chek com pro me teu-se com
a mu dan ça da Ca pi tal para o in te ri or do Bra sil, ele es -
ta va cum prin do mais do que uma de ter mi na ção cons -
ti tu ci o nal. Esta va unin do o Bra sil em tor no de um pro -
je to, de um de sa fio até en tão pro te la do: fa zer com que 
o povo bra si le i ro ocu pas se in te gral men te a vas ti dão
do nos so ter ri tó rio, cri an do uma ci da de ar ro ja da e
bela em ple no co ra ção do nos so País, es pe lho ra di-
an te de um País com pro me ti do com o fu tu ro.

Para essa em pre i ta da, con vo cou a clas se em -
pre sa ri al, sen si bi li zou e mo bi li zou o País, e co me ça-
ram a sur gir os bra vos can dan gos de to dos os qua-
dran tes do Bra sil, em es pe ci al do Nor des te, mo vi dos
pela bus ca de tra ba lho e acre di tan do no so nho e na
au dá cia do gran de lí der po lí ti co bra si le i ro.

E Bra sí lia co me çou a nas cer as sim, como uma
flor do cer ra do, ini ci al men te pela sim pli ci da de do tra ço
ur ba nís ti co de Lú cio Cos ta e de po is pe las for mas ou sa-
das e pe los vo lu mes en can ta dos de Oscar Ni e me yer.
Ou sa da, mo der nis ta, Bra sí lia con ta va com pa lá ci os e
pré di os pú bli cos que a to dos sur pre en di am por sua be -
le za e ori gi na li da de. Em meio a tan ta sur pre sa e a tan to
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des lum bra men to, ha via nes sa ar qui te tu ra algo de fa mi li-
ar, pois nela, de ime di a to, re co nhe cía mos a nos sa he -
ran ça bar ro ca, o ca sa rio co lo ni al, os al pen dres e va ran-
das, a nos sa he ran ça, o nos so re tra to.

Esta foi e é, a nos so ver, a prin ci pal li ção que
Bra sí lia nos lega des de a sua cri a ção:a sín te se en tre
o pas sa do e o fu tu ro é o ins tru men to ide al para o de -
sen vol vi men to de um país e para a fe li ci da de de seu
povo.

Cer ta vez, o ar qui te to Ni e me yer de cla rou: “Vo -
cês po dem gos tar ou não gos tar de Bra sí lia, mas nun -
ca po de rão di zer que já ti nham vis to algo pa re ci do”.

Que o gran de ar qui te to me per mi ta esta afir ma-
ção: Bra sí lia é hoje par te de nos sa his tó ria afe ti va e
cul tu ral, e nela re co nhe ce mos a nos sa His tó ria e a
sín te se de nos sa cul tu ra. E é exa ta men te por isso que 
nós, bra si le i ros, dela gos ta mos in ten sa men te e nela
nos iden ti fi ca mos como povo so be ra no e Na ção in de-
pen den te.

Bra sí lia é, se gu ra men te, um dos pi la res que em -
ba sam a nos sa iden ti da de na ci o nal. Como nos en si na
Fre de ri co Mo ra is: “um país não se cons trói ape nas
com usi nas, fer ro vi as e ou tros gran des em pre en di-
men tos eco nô mi cos (...). Um país se cons trói tam bém
por ima gens. A ima gem de um país, seu ca rá ter ou a
sua iden ti da de, está sen do cons tru í da con ti nu a men te
por ar tis tas que sa bem cap tar e ex pres sar os de se jos
pro fun dos da Na ção, seu ima gi ná rio. Tra ba lhan do
com ima gens, re cri an do-as se gun do suas ne ces si da-
des es pe ci fi ca men te plás ti cas, os ar tis tas cri am uma
es pé cie de ar qui vo mul ti fa cé ti co ou plu ri i ma gís ti co do
Bra sil, ar qui vo a ser con sul ta do por qual quer um que
que i ra co nhe cer me lhor o país em que vive, seja ele
crí ti co de arte, an tro pó lo go, psi ca na lis ta, so ció lo go ou 
po lí ti co.”

Ao lon go de seus 43 anos de exis tên cia, a nos sa
jo vem Ca pi tal se afir mou na ci o nal e in ter na ci o nal men te,
e hoje é re co nhe ci da como Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu -
ma ni da de pela Unes co. Fru to da ca pa ci da de em pre en-
de do ra do povo bra si le i ro, Bra sí lia es pe lha a ou sa dia e
o so nho, mas tam bém a har mo nia e o es pí ri to de mo crá-
ti co que pa u ta ram to das as de ci sões nas vá ri as eta pas
de sua cons tru ção. Por isso, a ci da de sou be en fren tar
dig na men te as tur bu lên ci as da vida na ci o nal nas úl ti-
mas dé ca das para atin gir sua ple na ma tu ri da de com a
re to ma da de mo crá ti ca já nos anos 80. 

Pe las su per qua dras, pe las ci da des sa té li tes, por 
todo o Dis tri to Fe de ral, en con tra mos bra si le i ros de to -
das as re giões, que, com o seu suor e o seu tra ba lho,
cons tro em o fu tu ro des ta ci da de, onde con vi vem to-
das as et ni as e uma úni ca raça, re tra to fiel de um País

com ple xo e ex tre ma men te rico e di nâ mi co em sua di -
ver si da de cul tu ral.

Em nome do povo da Ba hia, o qual te nho a hon -
ra e o or gu lho de re pre sen tar tam bém no Se na do Fe -
de ral, sa ú do to dos os bra si li en ses e, por ex ten são, to -
dos os bra si le i ros, por oca sião do 43º ani ver sá rio de
fun da ção da nova Ca pi tal do Bra sil. A eter na Ba hia,
“es ta ção pri me i ra do Bra sil”, ber ço e alma de nos sa
ter ra, Ba hia ne gra, mu la ta, Ba hia mul tir ra ci al, iden ti fi-
ca-se exem plar men te com a nos sa Ca pi tal, nela re co-
nhe cen do va lo res co muns que nos unem para sem -
pre. A uti li za ção de ele men tos do nos so pas sa do
como ins tru men tos ati vos de mo der ni za ção é a li ção
ma i or de Bra sí lia, e a Ba hia in cor po ra essa es tra té gia
como lema de sua ação per ma nen te e in can sá vel na
luta por um fu tu ro mais dig no para to dos os ha bi tan-
tes de nos sa ter ra glo ri o sa. Ao re co nhe cer mos que o
Bra sil, como um todo, tem fe i to um enor me es for ço no 
sen ti do de se de sen vol ver e cri ar con di ções de vida e
tra ba lho mais ade qua das a to dos, per mi tam-me a
mo dés tia, jus ti fi ca da pela ve ra ci da de dos fa tos, de
afir mar que a Ba hia vem ob ten do tam bém re sul ta dos
ex tra or di ná ri os, gra ças, so bre tu do, ao em pe nho de
seu povo e a uma bem-su ce di da su ces são de es for-
ços dos úl ti mos go ver nos es ta du a is, li de ra dos pelo
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, aqui pre sen te.

Assim, à ve lha Ba hia de tra di ções e va lo res tão
bem can ta dos e lou va dos por Jor ge Ama do, Ca e ta no
Ve lo so e Gil ber to Gil, en tre tan tos ou tros, soma-se uma
sé rie de es for ços no se tor tu rís ti co e em pre sa ri al, na
agri cul tu ra e na in dús tria, que fa zem da Ba hia o Esta do
ide al para in ves ti men tos, uma ter ra do fu tu ro. O res pe i to
e a va lo ri za ção de nos sas tra di ções é a for ça que nos
im pul si o na em di re ção ao ama nhã. Essa é a es sên cia
de Bra sí lia que a Ba hia vem sa ben do in ter pre tar. Por
isso, sa u da mos fra ter nal men te o povo des ta ci da de,
hoje em fes ta me re ci da por oca sião de mais um ani ver-
sá rio da nos sa Ca pi tal. Mu i to obri ga do.

(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Pas sa mos

a pa la vra, nes te mo men to, ao no bre Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, ex-Pre si den te do Se na do. (Pal-
mas.)

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
ora dor.) – Meu caro Pre si den te, Se na dor Pa u lo Paim;
ex-Pre si den te do Se na do Ma u ro Be ne vi des; Sua
Emi nên cia Nún cio Apos tó li co, Dom Lo ren zo Bal dis-
se ri; Mi nis tro Álva ro Au gus to Ri be i ro Cos ta, Advo ga-
do-Ge ral da União; De pu ta da Eli a na Pe dro sa, re pre-
sen tan do a Assem bléia Le gis la ti va do Dis tri to Fe de-
ral; Pre si den te do Me mo ri al JK, Anna Chris ti na Ku-
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bits chek Pe re i ra; ilus tre Go ver na dor de Bra sí lia, aqui
pre sen te, que tan to re a li zou por esta Ca pi tal, Jo a quim
Ro riz (Pal mas.); Vice-Go ver na do ra, Ma ria de Lour des
Aba dia, mi nha pre za da co le ga e ami ga; meu caro Co -
ro nel Affon so, com pa nhe i ro de tan tas lu tas nes ta Bra -
sí lia e no País (Pal mas.); Srª Lú cia Fle cha de Lima,
Se cre tá ria de Esta do; e de ma is Se cre tá ri os aqui pre -
sen tes, eu não ia fa lar; ia ape nas apar te ar o Se na dor
Pa u lo Octá vio. Ti nha dito isso a S. Exª na se ma na
pas sa da, mas o Dr. Ra i mun do Car re i ro, sem pre fiel
ao Re gi men to, veio me di zer que, em ses são es pe ci-
al, não há apar tes. Cum pri, e ago ra fa la rei so bre Bra -
sí lia, mas, so bre tu do, so bre Jus ce li no Ku bits chek.

Fa lou, com mu i ta pro pri e da de, tal vez aque le
que mais pu des se fa lar so bre Bra sí lia e Jus ce li no,
que é o Se na dor Pa u lo Octá vio, que é, sem dú vi da,
um her de i ro na tu ral do Pre si den te Ku bits chek. (Pal -
mas.)

Fa lou tam bém o meu co le ga Val mir Ama ral, um
ho mem que se re a li za em Bra sí lia, tra ba lhan do in ten-
sa men te pelo seu povo. Fa lou, en tão, o Se na dor Edu -
ar do Aze re do, e aí me deu uma co ce i ra ma i or de fa lar,
por que, se Mi nas fa la va e fa zia o con tras te com Bra sí-
lia, a Ba hia ha ve ria de fa zer um con tras te ain da ma i or,
data ve nia, em re la ção a esta Ca pi tal, tais os la ços
que nos unem per ma nen te men te. Se bem que al gu-
ma co i sa os mi ne i ros têm a mais do que nós: ele fo -
ram mais pre sen tes aqui, na fi gu ra de Jus ce li no, de
Isra el, de Set te Câ ma ra, de Pa u lo Tar so e de tan tas
ou tras fi gu ras ilus tres, como aque les co ro néis que
acom pa nha vam Jus ce li no e que eram ver da de i ra-
men te um es ta do-ma i or, dos qua is está aqui o nos so
Co ro nel Affon so, Jo fre, Mú cio e tan tos ou tros. Vivi es -
ses mo men tos.

De po is, fa lou o nos so fra ter nal ami go Ro dolp ho
Tou ri nho. Eu não sa bia que S. Exª iria fa lar, se não não 
te ria pe di do à Mesa, tal a pro pri e da de com que S. Exª
se ex pres sou, e se ex pres sa sem pre que é ne ces sá-
rio, e é um dos le gí ti mos re pre sen tan tes da Ba hia no
Se na do Fe de ral. Mas ava li ei que eu ti nha que fa lar
para di zer o que nem to dos têm co ra gem de di zer e
que eu já di zia em ple no re gi me mi li tar: Jus ce li no Ku -
bits chek foi o ma i or ho mem con tem po râ neo do Bra sil.
(Pal mas.)

Jus ce li no era um ho mem sem ódio, mas tam-
bém tra zia no bol so o ver so “Deus me pou pou o sen ti-
men to do medo”. E, por que não teve medo, en fren tou
vá ri os pro ble mas, po lí ti cos, mi li ta res e, so bre tu do, ad -
mi nis tra ti vos. Só quem não tem medo te ria a co ra gem
de fa zer Bra sí lia. Só Jus ce li no se ria ca paz dis so. Por
isso, esse ho mem hoje me re ce a ho me na gem dos
bra si le i ros. E devo di zer, com toda fran que za: pen so

que seu cen te ná rio foi pou co co me mo ra do para a fi -
gu ra que ele era. O Bra sil ain da tem que ren der ma i o-
res ho me na gens a essa fi gu ra, que tor nou o Bra sil
gran de, que in dus tri a li zou o Bra sil, que tor nou o Bra sil
in de pen den te. Tudo isso foi fe i to em seu go ver no, e
de mo cra ti ca men te fe i to. Teve pro ble mas ter rí ve is com 
cor ren tes po lí ti cas de di re i ta e de es quer da e ven ceu
a to dos com a sua ha bi li da de e a sua co ra gem.

Por tudo isso, eu, que con vi vi com Jus ce li no,
que es ti ve vá ri as ve zes aqui, nes ta Ca pi tal, an tes de
sua cons tru ção, que par ti ci pei, vi, com emo ção, es-
ses cin co ou dez mi nu tos da ina u gu ra ção da nos sa
Ca pi tal. E ain da fal tou mu i ta co i sa da que les dias em
que os Par la men ta res car re ga vam seus col chões
para po der dor mir, por que não ha via ain da os apar ta-
men tos ne ces sá ri os. Mas to dos que ri am ver a obra
mag ní fi ca do gran de Pre si den te do Bra sil.

O mun do vol tou-se para esta ci da de. Acom pa-
nhei, por de fe rên cia de Jus ce li no, dois ex-Pre si den tes
da Re pú bli ca que aqui es ti ve ram: Ei se nho wer, dos
Esta dos Uni dos, e Ló pez Ma te os, do Mé xi co.

Par ti ci pei da ce ri mô nia de co lo ca ção de um
mar co da ina u gu ra ção de Bra sí lia, por Jus ce li no e Ei -
se nho wer, na Ave ni da das Na ções.

Vivi a in ti mi da de de Jus ce li no, por de fe rên cia
sua, e vi o que era um ho mem di fe ren te dos ou tros.
Esse ho mem pas sa va tudo o que lhe era atri bu í do in -
jus ta men te, so freu mu i to com as in jus ti ças, e até
mes mo com al guns ar re ga nhos de mi li ta res que não
que ri am cum prir seus de ve res. Não eram to dos, mas
al guns, da cha ma da “li nha dura” – até hoje, al guns de -
les, ain da vi vos, pas sam por de mo cra tas. Per ce bi que 
Jus ce li no Ku bits chek sen tiu tudo isso na pele. E pos -
so di zer que só eu, Affon so, Car los Mu ri lo, Vera Brant
e mais uns pou cos po de mos con tar a his tó ria com ple-
ta não só da trans fe rên cia como do so fri men to de Jus -
ce li no.

Tro cá va mos cor res pon dên cia, ele no exí lio e eu
aqui no Con gres so. Con fes so que hei de pu bli car es -
sas car tas, tal vez ago ra. Uma de las me co mo ve bas -
tan te, aque la em que ele di zia que fui o Ci ri neu que o
aju dou a car re gar a cruz do seu Go ver no, com tan tas
in jus ti ças e so fri men tos. (Pal mas.)

É por isso que me sin to gra ti fi ca do na vida pú bli-
ca, mes mo quan do sou in jus ti ça do. Mais vale a jus ti ça
de um ho mem como Jus ce li no do que a jus ti ça ou a
in jus ti ça de qual quer ou tro. Sou um ho mem fe liz, por -
que sou re a li za do. Sou um ho mem fe liz pelo que fiz
pela Ba hia – que a ge ne ro si da de de Ro dolp ho Tou ri-
nho tra du ziu nes te ins tan te –, mas sou um ho mem fe -
liz, so bre tu do, por que fui ami go ín ti mo de Jus ce li no

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 08215ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL250     



Ku bits chek. Esse é um ga lar dão, é algo que le va rei
sem pre em mi nha vida. 

Por isso, Pa u lo Octá vio e Anna Chris ti na, que ria
di zer, nes te ins tan te, prin ci pal men te a vo cês e ao
Affon so, que a me mó ria de Jus ce li no tem que ser per -
pe tu a da, não só como cons tru tor de Bra sí lia mas
como ho mem que re al men te fez do Bra sil uma gran de
Na ção. Deve-se a ele o País ter cres ci do tan to e não
pa rar de cres cer, ape sar das di fi cul da des.

Se não ti ves se che ga do ao Go ver no, em 1955,
nada dis so es ta ria acon te cen do hoje e não acon te ce-
ria tam bém no fu tu ro. Por isso, nes te ins tan te, sa ú do
Bra sí lia na pes soa do seu Go ver na dor, mas que ro di -
zer que esta ter ra é de JK.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Ao en cer-

rar esta ses são, gos ta ria de, em nome do Pre si den te
José Sar ney e de to dos os Se na do res e Se na do ras,
cum pri men tar o Go ver na dor Jo a quim Ro riz, o ex-Pre -
si den te do Se na do Ma u ro Be ne vi des, o Nún cio Apos -
tó li co Dom Lo ren zo Bal dis se ri, o Mi nis tro Alva ro Au -
gus to Ri be i ro Cos ta, Advo ga do-Ge ral da União, a De -
pu ta da Eli a na Pe dro sa, a Pre si den te do Me mo ri al JK,
Anna Chris ti na Ku bits chek Pe re i ra, ou tras au to ri da-
des pre sen tes, como os Emba i xa do res que vejo aqui,
Se na do res e Se na do ras, De pu ta dos e De pu ta das do
DF e De pu ta dos e De pu ta das Fe de ra is, e, com ca ri-
nho es pe ci al, os dois Se na do res que or ga ni za ram
este even to, per mi tin do que acon te ces se, os Se na do-
res Pa u lo Octá vio e Val mir Ama ral.

Gos ta ria tam bém de cum pri men tar a ex-co le ga
De pu ta da e atu al Vice-Go ver na do ra Ma ria de Lour -

des Aba dia. É enor me a ale gria de es tar aqui com V.
Exª nes te mo men to, V. Exª como Vice-Go ver na do ra e
eu como Se na dor.

(Pal mas.)
Em rá pi das pa la vras, gos ta ria de di zer que,

quan do che guei a Bra sí lia, há 17 anos, di zi am-me
que, para mo rar nes ta ci da de, era pre ci so gos tar ou
não gos tar. Eu di ria a V. Exªs que gos tar ou não gos tar
é pou co: apren di a amar Bra sí lia. Estou mu i to fe liz por
vi ver em Bra sí lia, uma ci da de onde to dos se en con-
tram, como aqui foi dito, in de pen den te men te de raça,
cor, et nia, sexo e re li gião.

De fato, Bra sí lia é o co ra ção, é a alma do País.
Como dis se um po e ta – e, com isto, en cer ra rei –, na
vida, nem to dos en ten de ram mas um dia vão en ten-
der, que tudo é uma ques tão po lí ti ca: a mo ra dia, a se -
gu ran ça, a edu ca ção, a sa ú de, en fim, tudo se de ci de
prin ci pal men te pela via po lí ti ca.

Por isso, Bra sí lia, para mim, é o co ra ção do Bra -
sil, a sua alma, por que aqui são to ma das as gran des
de ci sões nos cam pos eco nô mi co, po lí ti co e so ci al,
prin ci pal men te.

Que avan ce o so ci al! Que avan ce o so ci al!
Viva Bra sí lia! Viva o povo bra si le i ro!
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Pa u lo Paim) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 12 ho ras e 36 
mi nu tos.)
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Ata da 42ª Sessão Deliberativa Ordi ná ria,
 em 22 de abril de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Mão San to

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias – Ana Jú lia Ca re pa – Ante ro
Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães – Antô -
nio Car los Va la da res – Au gus to Bo te lho – Cé sar
Bor ges – Del ci dio Ama ral – De mos te nes Tor res –
Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão – Edu ar do Aze re do
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy –
Efra im Mo ra is – Fá ti ma Cle i de – Fer nan do Be zer ra – 
Flá vio Arns – Ga ri bal di Alves Fi lho – Ge ral do Mes-
qui ta Jú ni or – Gil ber to Mes tri nho – He lo í sa He le na – 
He rá cli to For tes – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe res –
João Alber to Sou za – João Ca pi be ri be – João Ri be i-
ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José
Agri pi no – José Jor ge – José Ma ra nhão – José Sar -
ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu in ta ni lha –
Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota vio – Mão
San ta – Mar co Ma ci el – Mo za ril do Ca val can ti –
Osmar Dias – Pa pa léo Paes – Pa trí cia Sa bo ya Go-
mes – Pa u lo Octá vio – Pa u lo Paim – Pe dro Si mon –
Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan Ca lhe i ros
– Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no – Ro dolp ho
Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro se a na
Sar ney – Sér gio Gu er ra – Sér gio Zam bi a si – Serys
Slhes sa ren ko – Sibá Ma cha do – Tas so Je re is sa ti –
Tião Vi a na – Val dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 68 Srs. Se na do res.

Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

Nos ter mos do Re que ri men to nº 228, de 2003,
do no bre Se na dor João Ca pi be ri be e ou tros Srs. Se -
na do res, o tem po dos ora do res da Hora do Expe di en-

te será de di ca do a ho me na ge ar os po vos in dí ge nas
pelo trans cur so do Dia do Índio.

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca -
pi be ri be.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de di ca-
mos a Hora do Expe di en te des ta 42ª ses são a ho me-
na ge ar o Dia do Índio, fa zen do uma re fle xão so bre a
re la ção dos bra si le i ros – se gun do Darcy Ri be i ro so -
mos uma nova et nia – com as po pu la ções ame rín di-
as, que já exis ti am há mi lê ni os, an tes da pre sen ça
por tu gue sa, e mes mo es pa nho la, no solo das Amé ri-
cas. Como di zia Darcy Ri be i ro, o sa u do so an tro pó lo-
go, emi nen te Se na dor mem bro des ta Casa, fi gu ra pú -
bli ca ines que cí vel, re ce be mos, na nos sa for ma ção, a
con tri bu i ção dos eu ro pe us que para cá vi e ram em
bus ca de ri que zas, dos ín di os que aqui vi vi am e dos
afri ca nos pos te ri or men te tra zi dos como es cra vos.
Essa é a for ma ção da so ci e da de bra si le i ra, uma as -
so ci a ção mul ti cul tu ral. Por tan to, te mos gran de di ver-
si da de ét ni co-cul tu ral e pre ten de mos e nos es for ça-
mos para cons tru ir uma so ci e da de de mo crá ti ca. E
uma so ci e da de de mo crá ti ca não se cons trói, Sr. Pre -
si den te, sem o pro fun do res pe i to pe las di fe ren ças.
Esse é o re qui si to fun da men tal para a cons tru ção de
uma so ci e da de onde o bem pú bli co tem a ga ran tia do
Esta do e tem o con tro le de cada ci da dão. Essa con vi-
vên cia com as di fe ren ças é de ci si va; por tan to é ne-
ces sá rio que de fi ni ti va men te re co nhe ça mos o tra ta-
men to his tó ri co dado aos po vos in dí ge nas no nos so
País.

Re gis tro, nes te mo men to, a pre sen ça hon ro sa
do Dr. Edu ar do Agui ar de Alme i da, Pre si den te da Fu -
nai, nes ta Ses são.

Te mos que re co nhe cer que, his to ri ca men te, as
re la ções en tre bran cos e ín di os fo ram de opres são e
de ge no cí dio.
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Qu an do ava li a mos o de sen vol vi men to da nos sa
so ci e da de em com pa ra ção à dos po vos in dí ge nas do
Bra sil, po de mos afir mar que, an tes da pre sen ça por -
tu gue sa, ha via en tre cin co e sete mi lhões de ame rín-
di os, como de no mi na vam os eu ro pe us, ha bi tan do o
es pa ço que com pre en de o mo der no Bra sil de hoje.
Qu i nhen tos anos de po is, exis te um pou co mais de
tre zen tos mil ín di os.

O que acon te ceu ao lon go da nos sa His tó ria
com os ha bi tan tes pri mi ti vos das Amé ri cas? Pen so
que cada um de nós, Se na do res e Se na do ras, tem
uma his tó ria par ti cu lar de con vi vên cia ou de con ta to
com os po vos in dí ge nas do nos so País. E eu, que sou
ama zô ni da, nas ci do no co ra ção da flo res ta, re ce bi ao
mes mo tem po uma cul tu ra mu i to pró xi ma à cul tu ra in -
dí ge na e tam bém a edu ca ção for mal ori un da dos eu -
ro des cen den tes. A mi nha pri me i ra re fe rên cia his tó ri-
ca em re la ção aos po vos in dí ge nas está na Car ta de
Pero Vaz de Ca mi nha, que des cre ve, de for ma idí li ca
e até com sen su a li da de, a pre sen ça dos ín di os na
cos ta bra si le i ra.

Apren de mos na es co la, nos pri me i ros mo men-
tos do en si no fun da men tal, so bre a exis tên cia dos ín -
di os quan do da che ga da dos por tu gue ses ao Bra sil.
Mas, daí para fren te, não se fala mais em ín di os. Du -
ran te toda a nos sa for ma ção, são ra ras as re fe rên ci as
a essa cul tu ra a não ser quan do al gum des ses po vos
se ali ou à pre sen ça co lo ni al por tu gue sa na de fe sa do
ter ri tó rio con tra os in va so res fran ce ses, in gle ses ou
es pa nhóis. Nas lu tas em que se ir ma na ram ín di os e
por tu gue ses, aí se fa zem re fe rên ci as e se apre sen-
tam al guns he róis na ti vos na nos sa re gião. Mas, no
con jun to, a His tó ria é de opres são e de ge no cí dio.

É pre ci so que re co nhe ça mos essa re la ção his -
tó ri ca con fli tu o sa, mas que re co nhe ça mos tam bém a
con tri bu i ção des ses po vos na for ma ção da so ci e da de
bra si le i ra. Na cons tru ção de mo crá ti ca, não nos cabe
al ter na ti va se não a de res pe i tar as di fe ren ças e re co-
nhe cer a cul tu ra dos po vos in dí ge nas, que co me ça
por uma lín gua di fe ren te da nos sa. Os ín di os fa lam
ou tra lín gua, do mi nam ou tro có di go e, por tan to, não
po dem re ce ber o tra ta men to de bra si le i ros co muns,
com uma lín gua úni ca, a por tu gue sa, e uma cul tu ra
re sul tan te des se gran de en con tro de cul tu ras di fe ren-
tes.

Tes te mu nho aqui a nos sa ex pe riên cia com os
po vos in dí ge nas do Ama pá, com os qua is con vi ve-
mos in ten sa men te por qua se oito anos. Apren de mos
mu i to com a sa be do ria des ses po vos mi le na res. Re -
ce be mos essa con tri bu i ção e a de vol ve mos de acor -
do com o prin cí pio que acre di ta mos ne ces sá rio para
a cons tru ção da so ci e da de de mo crá ti ca. Con vi ven do

com as di fe ren ças e res pe i tan do-as, es ta be le ce mos
al guns acor dos com as po pu la ções in dí ge nas do
Ama pá e tam bém com as do nos so vi zi nho Esta do do
Pará.

Vi vem no Ama pá os Wa yã pi, re sul ta do da diás -
po ra dos po vos gua ra nis que des ce ram da re gião
ama zô ni ca para o sul e vol ta ram pela cos ta. Esses ín -
di os hoje vi vem nos pri me i ros con tra for tes da cor di-
lhe i ra da Ser ra do Tu mu cu ma que e fa lam o tupi-gua -
ra ni, as sim como os pa ra gua i os e os tu pis-gua ra nis
da cos ta atlân ti ca. Vi vem no Ama pá em si tu a ção de
dis tan ci a men to da so ci e da de en vol ven te. Os Pa li kur,
os Ga li bi, os Ga li bi-Mar wor no, os Ka ri pu na que vi vem
na fron te i ra com a re gião fran ce sa da Gu i a na são po -
vos que têm uma re la ção se cu lar com a so ci e da de
en vol ven te e, por tan to, uma in fluên cia po lí ti ca im por-
tan te nas co mu ni da des em que vi vem.

Ao lon go do nos so go ver no, pas sa mos a es ta-
be le cer uma re la ção de igua is, fir man do con tra tos e
con vê ni os com es sas co mu ni da des, para que elas
exe cu tas sem as ações cor res pon den tes às obri ga-
ções do Esta do nas áre as fun da men ta is, como as da
edu ca ção, da sa ú de, das ati vi da des eco nô mi cas, cul -
tu ra is e es por ti vas. Assim que o Esta do de i xou de
exe cu tar as ta re fas para os ín di os, es tes pas sa ram a
ser pro ta go nis tas. Re ce be ram, en tão, apo io e, por
meio das suas or ga ni za ções – or ga ni za ções dos po -
vos in dí ge nas do Oi a po que, or ga ni za ção dos po vos
wa yã pi, dos po vos Ti ri yó, Wa ya na-Apa rai –, pas sa-
ram a ob ter os re cur sos para de sen vol ver as ati vi da-
des es sen ci a is den tro de suas ter ras. No Ama pá, to -
das as ter ras in dí ge nas es tão de mar ca das e ho mo lo-
ga das. Isso é fun da men tal, por que o di re i to à ter ra de -
mar ca da e ho mo lo ga da, sem de mo ra, é um di re i to
ori gi ná rio dos po vos in dí ge nas que vi vem no Bra sil.

Assim, ape lo ao Pre si den te Lula – ele i to pela
so ci e da de bra si le i ra, numa ver da de i ra al ter nân cia de
po der ao lon go da Re pú bli ca – para que faça va ler o
di re i to dos po vos in dí ge nas, ho mo lo gan do as ter ras
in dí ge nas ain da não ho mo lo ga das. No meu pon to de
vis ta, os pro ces sos de mar ca tó ri os são uma obri ga-
ção da so ci e da de bra si le i ra, ape sar de im por tan tes
con tri bu i ções re ce bi das de po vos de ou tros pa í ses ao 
lon go dos anos. Que se jam agi li za dos os pro ces sos
de mar ca tó ri os, cri an do-se po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi-
cas para os po vos in dí ge nas e res pe i tan do-se as
suas or ga ni za ções, tal como fi ze mos no Ama pá, onde 
todo aten di men to de edu ca ção e sa ú de era fe i to pe -
las or ga ni za ções in dí ge nas, com a par ti ci pa ção fi nan-
ce i ra do Esta do, que cum priu suas obri ga ções.

Os re sul ta dos des se tra ba lho fo ram tão im por-
tan tes, que al gu mas or ga ni za ções do Go ver no Fe de-
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ral pas sa ram a ado tar o mes mo prin cí pio para dar as -
sis tên cia aos po vos in dí ge nas. E as sim ocor reu com a 
Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de, a quem cabe as sis tir
os po vos in dí ge nas. A Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de,
en tão, cri ou os Dis tri tos Sa ni tá ri os Indí ge nas, re pas-
san do os re cur sos para as mãos das or ga ni za ções in -
dí ge nas, tal como ví nha mos fa zen do com mu i to su-
ces so no Ama pá. Essas co mu ni da des in dí ge nas pas -
sa ram a ge ren ci ar os re cur sos e a ga ran tir um aten di-
men to que, de ou tra for ma, não lhes che ga ria nun ca – 
a ex pe riên cia his tó ri ca de mons tra as di fi cul da des de
ge ren ci a men to de re cur sos e tam bém dos ser vi ços
den tro das áre as in dí ge nas.

Por tan to, hoje é um dia de re fle xão e tam bém de 
re con to de ex pe riên ci as. É cla ro que a nos sa his tó ria
não é fe i ta so men te de de sen con tro en tre os po vos in -
dí ge nas e os po vos co lo ni za do res. Hou ve en con tros.
Qu e ro re gis trar um dos mais be los mo men tos de en -
con tro en tre po vos mu i to dis tin tos e que se tra ta ram
de for ma agres si va ao lon go da his tó ria. Nes te caso, a 
mú si ca ser ve de pon te en tre cul tu ras di fe ren tes. Falo
da mú si ca eru di ta eu ro péia, exe cu ta da por mú si cos
da Orques tra Sin fô ni ca de São Pa u lo e da Esco la de
Mú si ca Wal quí ria Lima, de Ma ca pá. Esse gru po de
mú si cos eru di tos se jun ta ram a vin te mú si cos in dí ge-
nas das tri bos pa li kur, do Oi a po que, e tam bém a vin te
ín di os wa ya na-apa rai da Ser ra do Tu mu cu ma que e fi-
ze ram uma be lís si ma com po si ção.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Um ins tan te, no bre Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
Per mi ta-me ape nas que con clua a ex pli ca ção. Em se -
gui da, com mu i ta sa tis fa ção, con ce de rei o apar te a V.
Exª.

São nove mú si cas com pos tas e tam bém exe cu-
ta das en tre eles. Ti ve mos a fe li ci da de de ver esse en -
con tro num es pe tá cu lo de fi nal de ano. O nos so de se-
jo é tra zer esse es pe tá cu lo para que to dos nós, bra si-
le i ros e bra si le i ras, como di zia o no bre Se na dor Darcy 
Ri be i ro, pos sa mos sen tir, de fi ni ti va men te, que é pos -
sí vel a cons tru ção de uma so ci e da de res pe i to sa e de -
mo crá ti ca, que con vi ve e se de li cia com as di fe ren ças.
Os vin te mú si cos eru di tos to cam pi a no, vi o li no e vi o-
lon ce lo, en quan to os mú si cos in dí ge nas to cam fla u ta
fe i ta da ca ne la de ve a do e per cus são fe i ta do cas co
de ja bo ti. Enfim, os seus ins tru men tos de mons tram
cla ra men te uma for te cul tu ra mu si cal en tre os po vos
in dí ge nas. E não ti ve mos a opor tu ni da de de ca sar
essa cul tu ra mu si cal, as sim como ou tros ins tru men-
tos an ces tra is, aos nos sos co nhe ci men tos.

Ouço, ago ra, o apar te do no bre Se na dor Mo za-
ril do Ca val can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – No -
bre Se na dor João Ca pi be ri be, cum pri men to V. Exª,
pelo que co nhe ço do tra ba lho fe i to quan do Go ver na-
dor do Ama pá, com re la ção à as sis tên cia aos po vos
in dí ge nas da que le Esta do. O tra ba lho de V. Exª foi in -
clu si ve co pi a do pelo Go ver no Fe de ral, mas mal co pi-
a do. V. Exª re al men te en tre gou nas mãos dos ín di os o
tra ba lho de as sis tên cia à sa ú de, à edu ca ção, além de
ou tras ati vi da des das co mu ni da des. O Go ver no Fe de-
ral, en tre tan to, pin çou aqui e aco lá al gu mas or ga ni za-
ções e pri vi le gi ou-as, sem ne nhum tipo de cri té rio, em 
de tri men to de ou tras or ga ni za ções in dí ge nas. Cito o
caso de Ro ra i ma. Numa de ter mi na da re gião, exis tem
qua tro ins ti tu i ções in dí ge nas: o Cir – Con se lho Indi ge-
nis ta de Ro ra i ma –, a So di ur – So ci e da de dos Índi os
Uni dos de Ro ra i ma –, a Li di ci, e a Ari kon. As qua tro
são for ma das por ín di os da mes ma re gião e das mes -
mas et ni as. No en tan to, o Cir, dada a sua li ga ção com
o Cimi, foi es co lhi do, em de tri men to das de ma is or ga-
ni za ções, para pres tar aten di men to à sa ú de dos ín di-
os na que la re gião, e faz um tra ba lho de se gre ga ção
en tre eles pró pri os. Não sou eu quem diz isso, Se na-
dor João Ca pi be ri be, mas os pró pri os ín di os, que
pres ta ram de po i men to à CPI das ONGs. Faço esse
re gis tro para di zer que o Go ver no Fe de ral, quan do
co pia ini ci a ti vas im por tan tes como a de V. Exª, co pia
mal. Re pi to aqui o que te nho dito sis te ma ti ca men te no 
Dia do Índio. Por que a Fu nai não tem um pre si den te
ín dio? Não co nhe ço ne nhu ma en ti da de de mu lhe res
pre si di da por um ho mem; não co nhe ço ne nhu ma en ti-
da de de ne gros pre si di da por um bran co; por tan to,
não con si go en ten der por que não é um ín dio o pre si-
den te da Fu nai. Ain da há pou co, V. Exª es ta va re gis-
tran do a pre sen ça do Pre si den te da Fu nai, que é, efe -
ti va men te, um não ín dio. Aliás, tem sido sis te ma ti ca-
men te. Peço, en tão, ao Pre si den te Lula que res ga te
esse equí vo co, dan do aos ín di os o di re i to de pre si dir
a Fu nai. Se é ne ces sá rio ter cur so su pe ri or, vá ri os ín -
di os têm cur so su pe ri or; se é ne ces sá rio co nhe cer os
ín di os, nin guém co nhe ce mais os ín di os do que os
pró pri os ín di os. Então, de i xo este ape lo, para que,
pen san do nos ín di os – como V. Exª bem dis se, eles
são di fe ren tes de nós –, en tre gue mos a eles o di re i to
de di ri gir o ór gão má xi mo de de fe sa dos seus in te res-
ses, que é a Fu nai.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Obri ga do, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. Eu di ria que 
o fun da men tal para os po vos in dí ge nas é o di re i to à
ter ra. Isso sig ni fi ca ge rir o seu pró prio es pa ço, vi ver
de acor do com seus prin cí pi os e com a sua cul tu ra.
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Te mos um pon to que nos uni fi ca e nos une a to -
dos – e ti ve mos a opor tu ni da de de dar uma de mons-
tra ção há bem pou cos dias: é a ne ces si da de de cons -
tru ção de uma so ci e da de de mo crá ti ca. Esta mos aqui
em fun ção da li vre es co lha do ci da dão e da ci da dã
bra si le i ra dos vá ri os Esta dos e, para cons tru ir mos
esse pro ces so de mo crá ti co, é ne ces sá rio res pe i tar-
mos a cul tu ra e a re la ção des ses po vos.

No que diz res pe i to à no me a ção dos ges to res
pú bli cos, essa é uma de ci são po lí ti ca. O im por tan te é
que o ges tor obe de ça ao pro gra ma que foi ele i to. Se o
pro gra ma do Pre si den te Lula es ta be le ce res pe i to às
di fe ren ças e uma ges tão des cen tra li za da, aque le que
con du zir os des ti nos da Fu nai – tan to faz um ín dio ou
um não ín dio – terá de aten der ao pro gra ma da des -
cen tra li za ção e da ga ran tia dos di re i tos dos po vos in -
dí ge nas. E es ses di re i tos são igua is aos nos sos, não
pode ha ver di fe ren ça nes se as pec to. Da mes ma for -
ma que que re mos ver res pe i ta dos os nos sos di re i tos
in di vi du a is, o nos so di re i to à par ti ci pa ção nas po lí ti-
cas pú bli cas, os di re i tos dos po vos in dí ge nas de vem
igual men te ser res pe i ta dos, pois eles são tão bra si le i-
ros quan to nós.

Aliás, ao ana li sar a mi nha ori gem e da mi nha fa -
mí lia, vejo que não é pos sí vel um bra si le i ro como eu
não ter tido uma for te con tri bu i ção de an ces tra is in dí-
ge nas. Então, olho bem no es pe lho para ter a cer te za
de que es tou to man do uma de ci são po lí ti ca jus ta e
de mo crá ti ca em re la ção à for ma ção da so ci e da de
bra si le i ra.

Esta Hora do Expe di en te de di ca da a ho me na-
ge ar os po vos in dí ge nas tem como ob je ti vos a re fle-
xão e o de ba te, até por que, na cons tru ção de mo crá ti-
ca, o im por tan te é o con tra di tó rio, é co lo car mos as
nos sas idéi as para que pos sa mos ou vir aque les que
nos con tra di zem a fim de che gar mos a de no mi na do-
res co muns. A so ci e da de bra si le i ra exi ge de to dos
nós um tra ta men to res pe i to so para com os po vos in -
dí ge nas, até por que eles es tão na ori gem da nos sa
so ci e da de, es pe ci al men te para nós, ama zô ni das.
Nos úl ti mos quin ze ou vin te anos, ti ve mos a opor tu ni-
da de de con vi ver de for ma mais in ten sa com as cul tu-
ras in dí ge nas. Ago ra, essa cul tu ra pre ci sa pe ne trar
pro fun da men te no con jun to da so ci e da de, por meio
das es co las, da edu ca ção, dos con te ú dos es co la res,
para que pos sa mos re con tar a his tó ria do nos so País.

Espe ro que o Mi nis tro Cris to vam Bu ar que, um
ho mem com uma vi são an tro po ló gi ca e so ci o ló gi ca
da nos sa so ci e da de, pos sa in tro du zir nos con te ú dos
es co la res, de for ma trans ver sal, a his tó ria da for ma-
ção da so ci e da de bra si le i ra. Para nós, isso é fun da-
men tal e de ci si vo.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ain da te -
mos um lon go ca mi nho a tri lhar para re co nhe cer di re i-
tos e, so bre tu do, para pa gar essa imen sa dí vi da ge ra-
da a par tir do ge no cí dio pra ti ca do con tra os po vos in -
dí ge nas. Assim, ca be rá a esta Casa apo i ar as po lí ti-
cas pú bli cas vol ta das para o aten di men to das ne ces-
si da des e, so bre tu do, para a pre ser va ção da cul tu ra
dos po vos in dí ge nas do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
(Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Sibá Ma -
cha do, por ces são do Se na dor Mar ce lo Cri vel la.

S. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, boa tar de. Qu e-
ro tam bém sa u dar aqui o nos so com pa nhe i ro, Pre si-
den te da Fu nai, Edu ar do Alme i da, sua as ses so ria, a
nos sa com pa nhe i ra Áu rea e tan tas ou tras pes so as
que, como nós, es tão des ti nan do sua aten ção nes te
dia para essa ca u sa tão in jus ta men te tra ba lha da ao
lon go da His tó ria do Bra sil. Ago ra, sou um dos que
par ti ci pam ati va men te des sa luta nes ta Casa.

Sr. Pre si den te, pro cu ra mos aqui res ga tar al guns
da dos que di zem res pe i to à nos sa His tó ria. Qu an do
da che ga da dos pri me i ros eu ro pe us que aqui apor ta-
ram, a po pu la ção in dí ge na no Bra sil es ta va ava li a da
em cin co mi lhões de pes so as, com pre en den do 100% 
do ter ri tó rio na ci o nal. A che ga da dos eu ro pe us co lo-
cou em dú vi da, em pri me i ro lu gar, se a po pu la ção in -
dí ge na ti nha ou não alma e se po dia ou não ser con si-
de ra da gen te. Ten do che ga do à con clu são de que os
ín di os não ti nham alma, os eu ro pe us en ten di am que
eles não po di am ser gen te e, por tan to, não ti nham di -
re i to a ab so lu ta men te nada. Des sa épo ca até hoje,
as sis tiu-se a um ge no cí dio, ao qua se ex ter mí nio des -
ses cin co mi lhões de pes so as, que, se gun do os da-
dos que nos che ga ram, hoje es tão re du zi das a ape-
nas qui nhen tas e dez mil, ou seja, 10% da po pu la ção
ori gi nal.

Para to das as po pu la ções não ín di as, es pe ci al-
men te os eu ro pe us, os ín di os eram um povo atra sa-
do, de cos tu mes pou co con ce i tu a dos para o es ti lo de
vida da Eu ro pa. Em con se qüên cia, en ten di am os eu -
ro pe us que a ter ra do Bra sil, as ter ras da Amé ri ca do
Sul po de ri am ser ocu pa das por to dos, prin ci pal men te
por tu gue ses e es pa nhóis.

Se gun do da dos da Fu nai, dos 8.511 qui lô me-
tros qua dra dos do ter ri tó rio do Bra sil, as po pu la ções
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in dí ge nas do nos so País res pon dem por ape nas 12%. 
Qu an ta ter ra ain da será ti ra da de las ? 

Nes se sen ti do, gos ta ria de fa lar do que dis se o
geó gra fo ale mão Fri e drich Rat zel, que, em 1905, es -
cre veu o li vro Antro po ge o gra fia, o qual ser viu de
base para Hi tler im ple men tar a Se gun da Gu er ra Mun -
di al. No seu con ce i to de es pa ço, co nhe ci do como es -
pa ço vi tal, a Ale ma nha, como qual quer ou tro país,
pre ci sa va de um vas to ter ri tó rio para po der cres cer e
vi ver. Rat zel pen sa va que para que uma na ção fos se
gran de e for te pre ci sa va ter aces so aos oce a nos e um 
ter ri tó rio mu i to gran de, e con ven ceu Hi tler dis so. E
aqui lo a que as sis ti mos foi o ex ter mí nio de mi lhões e
mi lhões de pes so as.

De po is da Se gun da Gu er ra Mun di al, o que se
dis cu te é se as na ções têm ou não di re i to ao seu ter ri-
tó rio. Isso ocor re com o povo de Isra el, com o povo da
Pa les ti na e com tan tos ou tros po vos que re cla mam o
di re i to a um pe da ço de ter ra onde vi ver. Assis ti mos,
no Bra sil, no en tan to, exa ta men te à si tu a ção in ver sa:
um povo que era dono de 100% do ter ri tó rio fica sem
ne nhu ma ter ra para mo rar. Em con tra par ti da, os Esta -
dos Uni dos e o mun do ca pi ta lis ta im pu se ram, e aí não 
se dis cu te o mé ri to, a cri a ção do es ta do de Isra el, ne -
gan do o es ta do da Pa les ti na.

O Esta do bra si le i ro pre ci sa, en tão, re co nhe cer
as di ver sas na ções do povo in dí ge na.

O que es ta mos que ren do le van tar com esta
abor da gem é a ques tão do ta ma nho da ter ra ne ces-
sá ria para se vi ver, isto é, o con ce i to de uso da ter ra
no Bra sil, o pro ble ma da re for ma agrá ria, en fim, qual
o ta ma nho ide al da ter ra.

Em um de ba te ocor ri do em uma das co mis sões
da Casa, ouvi de uma pes soa im por tan te da po lí ti ca
na ci o nal que os li mi tes da pro pri e da de de vem ser re ti-
ra dos, ou seja, não pode ha ver li mi tes para o ta ma nho
da ri que za de um em pre sá rio de ban co, da in dús tria,
do co mér cio, etc. Nes se caso, tam bém a ter ra não po -
de ria ter li mi tes.

Gos ta ria de lem brar o que ouvi de um gran de
pe cu a ris ta do Acre, há dez anos. Está va mos em uma
re u nião dis cu tin do exa ta men te a re for ma agrá ria,
quan do ele dis se que tra ba lha va e que, por tan to, ti -
nha di re i to aos 2,100 mi lhões de hec ta res de ter ra.
Na que le mo men to, pedi a to dos os que eram va ga-
bun dos, isto é, que não tra ba lha vam, que le van tas-
sem as mãos. To dos fi ca ram com as mãos para ba i xo.
Logo, to dos tra ba lha vam. E, as sim, to dos te ri am di re i-
to a 2,100 mi lhões de hec ta res de ter ra. Nes te caso,
sen do o cri té rio vá li do o tra ba lho, se ria pre ci so es ten-
der o es pa ço da Ter ra para ou tros pla ne tas e es tre las,

por que não ha ve ria es pa ço su fi ci en te aqui para os
seis bi lhões de ha bi tan tes do Pla ne ta. Mas não é esse 
o cri té rio. E qual será?

Infe liz men te, hoje, as ter ras onde es tão lo ca li za-
das as na ções in dí ge nas pos su em gran des ri que zas
no sub so lo ou na su per fí cie. No caso dos Ca ra jás, ha -
via a gran de ja zi da de fer ro. Em Ron dô nia, há as ja zi-
das de di a man tes. No caso das ter ras dos ia no mâ mis,
há as ja zi das de ouro, e as sim su ces si va men te.
Então, a ex plo ra ção ma de i re i ra, a ex plo ra ção mi ne ral
e até mes mo a re for ma agrá ria têm con tri bu í do para a 
di mi nu i ção do ta ma nho da ter ra in dí ge na. É a po lí ti ca
do fato con su ma do.

Gos ta ria de lem brar que no Esta do do Acre, no
Alto rio Ju ruá, há uma re ser va bi o ló gi ca, a re ser va do
Moa, na Ser ra do Di vi sor, e, do ou tro lado, há uma re -
ser va ex tra ti vis ta e uma re ser va in dí ge na. E no es pa-
ço en tre es sas re ser vas, o Incra co me çou a im plan ta-
ção de um pro je to de co lo ni za ção, o que fez com que
a paz na que la re gião aca bas se.

É a po lí ti ca do fato con su ma do. Faz-se en tão a
se guin te per gun ta: pode o Incra re ti rar o pro je to de
co lo ni za ção da que la área, com fa mí li as já es ta be le ci-
das, com pas ta gem, gado, casa cons tru í da e tan tas
ou tras co i sas? E o Esta do bra si le i ro, o Go ver no pode
ti rar es ses mo ra do res de lá?

Faço, pois, um pa ra le lo: quan do se pre ten de
cons tru ir uma usi na hi dre lé tri ca e o lago des sa usi na
vai inun dar al gu ma ci da de, como já ocor reu em Tu cu-
ruí e em Igua çu, no Pa ra ná, ve mos que o Go ver no re -
mo ve os mo ra do res da ci da de que será inun da da e os 
in de ni za a to dos. Então, como é que va mos re ti rar
essa po pu la ção que está mal as sen ta da e co lo cá-la
em uma área já de ter mi na da para ou tros fins? É o
caso de Ro ra i ma e de ou tros Esta dos.

Ain da gos ta ria de fa lar so bre o pro ble ma do de -
sen vol vi men to, Sr. Pre si den te. Di zem que o ín dio é
pre gui ço so, não pro duz, quer ter ra de ma is e não tem
ne nhu ma ser ven tia para o País. A per gun ta que fa ze-
mos é a se guin te: se a pro du ção, a tec no lo gia e o
mer ca do são con ce i tos de de sen vol vi men to para
não-ín di os, o que é que po de mos fa zer para que,
numa re la ção com ín di os, es sas ter ras pos sam ser
me lhor uti li za das se gun do o en ten di men to dos
não-ín di os?

To dos os dias ou vi mos pes so as as mais aba li-
za das so bre o as sun to, di zen do que o mo de lo de de -
sen vol vi men to mais ade qua do para o mun do é aque -
le que con si de ra a ques tão da sus ten ta bi li da de. E se
a sus ten ta bi li da de é uma co i sa im por tan te para o
País, está aí, no nos so en ten di men to, um dos prin ci-
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pa is con ce i tos de de sen vol vi men to para as ter ras in -
dí ge nas.

To dos con cor dam que a Re gião Ama zô ni ca
guar da se gre dos ain da não es tu da dos. No en tan to,
na dis cus são que se faz do uso ra ci o nal da ter ra, há
cada vez mais pro je tos me ga lo ma nía cos, os qua is
de i xam a po pu la ção lo cal na ex tre ma mi sé ria, pois
todo o tipo de ri que za é re ti ra do do solo, dos rios, das
flo res tas, res tan do ape nas o caos.

O Bra sil man tém re la ções di plo má ti cas com cer -
ca de 175 na ções es tran ge i ras. É bom lem brar que o
apa ra to não é pe que no: vai da es tru tu ra ins ti tu ci o nal a 
um qua dro de fun ci o ná ri os bem tre i na dos e uma di -
plo ma cia bem es ta be le ci da. E a sede da re pre sen ta-
ção ma i or do Po der Na ci o nal está na Pra ça dos Três
Po de res, uma área bem lo ca li za da. Em con tra par ti da,
te mos 230 na ções in dí ge nas, mas a sede das re la-
ções do Esta do bra si le i ro com es sas na ções está lo -
ca li za da em um pré dio li ga do à ad mi nis tra ção do lixo
do Dis tri to Fe de ral e o seu es ta do é de plo rá vel. Faço
essa com pa ra ção ape nas para mos trar o res pe i to que 
se tem com es ses po vos.

Ou tro pro ble ma le van ta do pelo Se na dor João
Ca pi be ri be, apar te a do pelo Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti, é se o ín dio deve ou não as su mir a re pre sen-
ta ção da Fu nai.

A Fu nai ou ou tros or ga nis mos na ci o na is de vem
ter uma re la ção di plo má ti ca com as na ções in dí ge-
nas, pois, ao con ver sar mos com li de ran ças in dí ge-
nas, per ce be mos que a ques tão da re pre sen ta ção
na ci o nal en tre eles tem ou tro con ce i to. Eles não
vêem, como nós, o pre si den te como uma fi gu ra cen -
tral. Cada na ção tem uma cul tu ra e, por tan to, não há
essa re la ção en tre eles. No meu en ten di men to, quem
tem que de ci dir se o pre si den te da Fu nai deve ser ou
não um ín dio são as na ções in dí ge nas.

Como eu dis se, a re la ção do Esta do bra si le i ro
com os ín di os deve ser di plo má ti ca – daí eu achar que 
ter um não-ín dio na Fu nai é cor re to – por que o Esta do
está tra tan do com uma na ção, com uma re li gião de fi-
ni da, com uma lín gua de fi ni da e com um ter ri tó rio de -
fi ni do. Esse é o con ce i to de na ção. O que não se per -
mi te é a exis tên cia de uma cons ti tu i ção pró pria, que
des mem bra ria o ter ri tó rio bra si le i ro.

O Esta do bra si le i ro deve de fi nir qua is as ou tras
na ções que se in te gram aos 12% do ter ri tó rio já de -
mar ca do. Hou ve um caso no rio Ara pi uns, no Pará, de
con vi ver mos por mais de dez anos com uma co mu ni-
da de que se di zia não-in dí ge na, que se apre sen ta va
como tra ba lha do res ru ra is e que so men te ago ra re-
sol veu as su mir a sua ca rac te rís ti ca in dí ge na. Qu an-

tas des sas co mu ni da des po de mos ter no Bra sil? De -
ve ria ser fe i to o ma pe a men to do ter ri tó rio.

Ou tro de sa fio é o es ta tu to, que está pa ra do, en -
ca lha do tan to na Câ ma ra dos De pu ta dos como no
Se na do Fe de ral. O que po de ría mos fa zer ime di a ta-
men te é de ba ter o as sun to, ou vir as li de ran ças, ela bo-
rar emen das com as qua is con cor dem e apro var o es -
ta tu to.

Esta Casa e o Go ver no bra si le i ro de vem for ta le-
cer ao má xi mo o in ter câm bio com as na ções in dí ge-
nas. A Fu nai e tan tos ou tros or ga nis mos es tão com o
or ça men to qua se ze ra do. Ape sar dos 36 anos de fun -
da ção da Fu nai, não te mos res pe i to com um or ga nis-
mo que tem um ter ri tó rio vas to para tra ba lhar.A Fu nai
não têm equi pe, e o pes so al não é tre i na do; pelo que
me cons ta, o úl ti mo tre i na men to ocor reu em 1975.
Qual é o res pe i to que va mos ter por tudo isso?

Sr. Pre si den te, foi apre sen ta da, ain da que de
ma ne i ra ver bal, pela atu al Mi nis tra do Meio Ambi en te,
Se na do ra Ma ri na Sil va, uma pro pos ta para que fos se
pa ten te a da toda a pro pri e da de in te lec tu al des sas na -
ções, por que aon de va mos po de mos ver a apro pri a-
ção in de vi da de suas cul tu ras, como a ven da de sua
arte, de seu ar te sa na to.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) –
Ouço V. Exª com pra zer.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Se -
na dor Sibá Ma cha do, que ro abor dar ape nas dois pon -
tos. Pri me i ro, V. Exª con cor da com que o pre si den te
da Fu nai não seja um ín dio. Acho que de ve ría mos
ouvi-los. Tenho ou vi do mu i to os ín di os des te Bra sil, e
eles que rem, sim, ser di ri gi dos por um ín dio. Como
bem con ce i tua o Se na dor João Ca pi be ri be, não so-
mos nós quem de ve mos fa zer essa es co lha por eles.
De ve mos ouvi-los para cons ta tar se eles não que rem
re al men te um ín dio di ri gin do a Fu nai. Este é um as -
sun to que me re ce uma re fle xão e um de ba te. Se gun-
do pon to, V. Exª fa lou so bre o or ça men to. Ana li san do
o or ça men to de 2001 da Fu nai, ve ri fi ca mos que R$93
mi lhões fo ram gas tos com pes so al, en quan to para as
ou tras ações, como sa ú de in dí ge na, de mar ca ção de
ter ras, edu ca ção in dí ge na, as sis tên cia téc ni ca, fo-
men to de ati vi da de pro du ti va, hou ve um gas to de
R$152 mi lhões. O or ça men to da Fu nai pre ci sa ser re -
vis to, pois de ve ria ter a par ti ci pa ção das co mu ni da-
des in dí ge nas. Te nho a hon ra de di zer que apre sen tei,
du ran te dois anos se gui dos, emen das in di vi du a is
para a Fu nai apli car em co mu ni da des in dí ge nas em
Ro ra i ma, e as duas emen das fo ram sim ples men te ig -
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no ra das e não fo ram apli ca das. Há um des ca so em
re la ção ao or ça men to e uma des cu ra em re la ção à
apli ca ção dos re cur sos. Nes te dia, cabe tam bém uma
re fle xão so bre o pa pel da Fu nai e a mo di fi ca ção pro -
fun da de que ne ces si ta. Aliás, cons ta que essa mo di-
fi ca ção co me çou a ser fe i ta no fi nal do Go ver no Fer -
nan do Hen ri que Car do so e, pelo que eu sei, o Par la-
men to – Câ ma ra e Se na do – dela não tem co nhe ci-
men to. Obri ga do.

O SR. SIBÁ MACHADO (Blo co/PT – AC) – Se -
na dor Mo za ril do Ca val can ti, agra de ço o apar te de V.
Exª. No que diz res pe i to à ques tão de os in dí ge nas
pre si di rem ou não a Fu nai, devo re gis trar que en tre
eles não há con sen so de quem deva fa zer a re pre sen-
ta ção. Cada na ção é in de pen den te. Quem ele ge as li -
de ran ças são elas mes mas. Então, ne nhu ma de las
quer ele ger uma ou tra re pre sen ta ção, uma ou tra li de-
ran ça para re pre sen tá-la na ci o nal men te. Por isso o
Esta do bra si le i ro ter com os in dí ge nas uma re la ção
de di plo ma cia.

Há um ou tro pro ble ma sé rio: a vi são an tro po ló-
gi ca. Toda vez que se diz que as na ções in dí ge nas de-
vem fi car to tal men te fe cha das em sua cul tu ra – não
me cons ta que haja mais de cin co na ções in dí ge nas
sem con ta to al gum com a ci vi li za ção –, vem a per gun-
ta: quan do se faz uma vi si ta a es ses po vos, há uma in -
ter fe rên cia em sua cul tu ra, ela é mo di fi ca da? Por
exem plo, os ín di os es tão pro du zin do ago ra como pro -
du zem os agri cul to res, os pe cu a ris tas? Acre di to que
essa seja uma ques tão que só eles po dem nos aju dar
a res pon der, di zen do-nos o que está ocor ren do.

Com re la ção à ou tra co lo ca ção, con cor do com
V. Exª so bre a si tu a ção da es tru tu ra de re pre sen ta-
ção, que está sim ples men te ver go nho sa. Se ria ne-
ces sá ria uma vi si ta às ins ta la ções da Fu nai, pois te -
nho ou vi do bar ba ri da des so bre o que está sen do fe i to
lá. Tra ta-se de uma si tu a ção de plo rá vel, e a ca u sa
não me re ce isso.

Qu e ro, ain da, fa lar das po lí ti cas pú bli cas. A Fu -
nai ti nha sob sua co or de na ção as po lí ti cas de sa ú de e 
edu ca ção, que fo ram re pas sa das para a Fu na sa, que
tem a vi são do Mi nis té rio da Sa ú de.

Ora, qual quer mé di co de fa mí lia, qual quer pes soa
que te nha uma vi são como essa vai en ten der que o viés 
cul tu ral tem que ser res pe i ta do. No meu en ten der, as
po lí ti cas de Esta do re la ci o na das à ques tão in dí ge na de-
vem pas sar por uma co or de na ção, que hoje tem o
nome de Fu nai – pode-se dar ou tro nome, re fa zer a es -
tru tu ra, de mo lir a Fu nai e cri ar ou tro ór gão. Mas o Esta -
do bra si le i ro pre ci sa ter uma ou tra vi são, um ou tro re la-
ci o na men to com as po pu la ções in dí ge nas.

Sr. Pre si den te, agra de ço a to le rân cia de V. Exª.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – A Mesa acu sa a pre sen ça do Dr.Edu ar do Agui -
ar de Alme i da, Pre si den te da Fun da ção Na ci o nal do
Índio, e con vi da-o para in te grar o Ple ná rio des ta Casa 
du ran te a ses são de ho me na gem ao Dia do Índio.

A Mesa pres ta tam bém as suas ho me na gens
aos de ma is ser vi do res da Fu nai pre sen tes a esta so -
le ni da de.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra Fá ti ma
Cle i de.

V. Exª dis põe de vin te mi nu tos para o seu pro -
nun ci a men to.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO. Pro-
nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao lon go de
cin co sé cu los ou mais, a po pu la ção das Amé ri cas as -
sis tiu ao ex ter mí nio dos po vos in dí ge nas. Esti ma-se
que, por vol ta de 1500, ha via 80 mi lhões de ha bi tan-
tes in dí ge nas fa lan do 2 mil lín guas di fe ren tes. Des sa
po pu la ção ori gi nal, cer ca de 70 mi lhões fo ram di zi ma-
dos nos pri me i ros cem anos de co lo ni za ção eu ro péia,
se gun do da dos do pes qui sa dor Tze ve tan To do rov.
Ca rac te ri zou-se, des sa for ma, o ma i or ge no cí dio da
his tó ria, em que fo ram uti li za das tá ti cas ain da co-
muns nos dias de hoje: epi de mi as, fome, des lo ca-
men tos de suas ter ras para de ou tros, guer ras “jus tas”
e tra ba lhos es cra vos. Para ter mos uma idéia do que
isso sig ni fi cou para nos sos ir mãos in dí ge nas me xi ca-
nos, de 25 mi lhões ca í ram para 1 mi lhão e 250 mil
pes so as. Dos 9 mi lhões de in dí ge nas que ha bi ta vam
o Impé rio Inca (Peru, Equa dor, Bo lí via e nor te do Chi -
le), 6 mi lhões e 400 mil fo ram di zi ma dos num pe río do
de cem anos. 

O ex ter mí nio dos po vos in dí ge nas re ve la o as -
pec to de uma vi o lên cia si len ci o sa. Aco ber ta dos pela
cor ti na da dis cri mi na ção ra ci al, ta xa dos de sel va-
gens, va ga bun dos e pre gui ço sos, mu i tos in dí ge nas
ain da são as sas si na dos, ex plo ra dos, en ga na dos e
per se gui dos. Com isso, es con de-se o pre con ce i to de
um País que não as su me sua plu ri et ni ci da de e não
ace i ta que as pes so as pos sam vi ver com cos tu mes e
cul tu ras di fe ren ci a dos den tro de um mes mo país.

O Esta do bra si le i ro, des de a pro mul ga ção da
Car ta Mag na, em 1988, tem re sis ti do em não pa gar
uma dí vi da his tó ri ca com sua po pu la ção in dí ge na, de -
vol ven do-lhe seus ter ri tó ri os sa que a dos e sua
mãe-ter ra vi o la da, mes mo ten do as su mi do o com pro-
mis so de, em um pra zo de 10 anos, de mar car e ga -
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ran tir a in te gri da de fí si ca e ter ri to ri al dos po vos que
nela ha bi tam. Mu i tos re pre sen tan tes po lí ti cos uti li za-
ram e têm uti li za do a tri bu na do Se na do Fe de ral para
di zer que “há mu i ta ter ra para pou co ín dio”, ins ti gan do
as de si gual da des so ci a is e a vi o lên cia no cam po,
como tão bem re la tou o nos so com pa nhe i ro, Se na dor
Sibá Ma cha do.

Está na hora de o Bra sil mu dar o rumo da sua
po lí ti ca para com os po vos in dí ge nas, pas sar a va lo ri-
zar suas gran di o sís si mas con tri bu i ções para com a
arte, a mú si ca, a cu li ná ria, a lín gua e a re li gi o si da de
do povo bra si le i ro. Gra ças à re sis tên cia se cu lar des -
ses po vos é que po de mos di zer que nos so País tem
je i to, e esse je i to nós de ve mos cri ar, le van do em con -
si de ra ção to das es sas cul tu ras. Che ga de ge no cí di os,
Se na dor João Ca pi be ri be.

Atu al men te, os po vos in dí ge nas, com suas ter -
ras tra di ci o na is, re co nhe ci das ou não pelo Go ver no
bra si le i ro, es tão pre sen tes em 24 das 27 Uni da des da 
Fe de ra ção, fa lan do em tor no de 180 lín guas di fe ren-
tes, dis tri bu í dos em mais de 235 po vos, em 756 ter ras
in dí ge nas, com uma po pu la ção es ti ma da pelo IBGE,
no cen so de 2000, em 734.127 in dí ge nas.

Esse cres ci men to ex cep ci o nal da po pu la ção in -
dí ge na se dá em ra zão de al guns fa to res:

1. O res sur gi men to e a re cons tru ção de iden ti-
da des ét ni cas de po vos con si de ra dos ex tin tos há dé -
ca das, a exem plo dos Pu ru bo rás, com mais de 200
pes so as, ou tal qual os Kas su pás, am bos de Ron dô-
nia, po vos de sal de a dos pelo an ti go Ser vi ço de Pro te-
ção ao Índio – SPI, ou ain da os Na uás, na Ser ra do Di -
vi sor, no Esta do do Acre, bem como os Pa ta xós da
Ba hia;

2. as re to ma das de ter ras à for ça, até en tão nas
mãos de gri le i ros, a exem plo dos Gu a ra ni Ka i o wá,
pos si bi li tan do-lhes pla ne jar me lho res dias, de i xan do
para trás um ras tro de ge no cí dio por su i cí di os cons -
tan tes na dé ca da de 90, pela fal ta de ter ra para plan -
tar, para “vi ver como ín dio”;

3. o pro ces so de or ga ni za ção so ci al fren te à so -
ci e da de na ci o nal, con quis tan do po lí ti cas pú bli cas
para me lho rar as con di ções e ge rar qua li da de de vida
às co mu ni da des in dí ge nas na sa ú de, edu ca ção, al-
ter na ti vas eco nô mi cas e pro te ção de suas ter ras.

O Go ver no Lula tem al guns de sa fi os a su pe rar
jun to aos po vos in dí ge nas, her da dos de go ver nos
sem com pro mis sos com es ses po vos, pois exis tem
cer ca de 175 ter ras in dí ge nas sem qual quer pro vi dên-
cia e 130 ain da para se rem iden ti fi ca das, sen do a me -
ta de de las cor res pon den tes a ter ras ha bi ta das por
po vos sem ou de pou co con ta to, cor ren do ris co de

vida, a exem plo dos Akun sú e Ka noé, na ter ra Ome rê,
con ta ta dos em 1995, após o mas sa cre de Co rum bi a-
ra, no sul do Esta do de Ron dô nia, e dos Ju ru rei, da
ter ra Mu qui, de sin ter di ta da pela pró pria Fu nai, em
2001, aten den do a pres sões de in te res ses po lí ti cos.

Na área da sa ú de in dí ge na, há mu i to para se fa -
zer. Deve-se re to mar as dis cus sões do mo de lo de
aten di men to di fe ren ci a do aos po vos in dí ge nas, am-
pla men te dis cu ti do em con fe rên ci as na ci o na is de sa -
ú de in dí ge na ao lon go dos anos 90, aten den do à
Cons ti tu i ção Fe de ral, que lhes ga ran te o di re i to às es -
pe ci fi ci da des e aos ser vi ços de sa ú de. Os con vê ni os
como es tão es ta be le ci dos hoje, fir ma dos em 1999
pela Fu na sa com ONGs in dí ge nas e ou tros, não aten -
dem nem a me ta de das de man das dos po vos in dí ge-
nas, e os dis tri tos, de vi do seu gran de ta ma nho, não
pos si bi li tam um pro ces so de mo ni to ra men to jun to às
equi pes mé di cas das fa mí li as nas al de i as, de for ma a
se efe ti var uma prá ti ca de sa ú de pú bli ca que leve em
con si de ra ção as es pe ci fi ci da des cul tu ra is de cada
povo.*

Sou be mos ago ra, e é man che te nos jor na is de
Ron dô nia, que os ín di os Pa kaa-nova, que vi vem nos
Mu ni cí pi os de Gu a ja rá-Mi rim e Ma mo ré – que o Se -
na dor João Ca pi be ri be mu i to bem co nhe ce –, lá em
Ron dô nia, es tão con ta mi na dos por mer cú rio. E esse
tra ba lho de pes qui sa foi re a li za do e pu bli ca do pela
Fun da ção Oswal do Cruz, des ta can do que a ex po si-
ção ao mer cú rio é es pe ci al men te gra ve em cri an ças
ín di as me no res de cin co anos, cujo de sen vol vi men to
ne u rop sí qui co-mo tor pode ser afe ta do pelo me tal.

A edu ca ção es co lar in dí ge na tem le gis la ção
apro va da, com acom pa nha men to de pro fes so res in -
dí ge nas, pa râ me tros cur ri cu la res es pe cí fi cos apro va-
dos e pla nos de ca pa ci ta ção en tre ou tras ori en ta ções.
O Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tu ra – MEC re pas sou
es sas com pe tên ci as para os Esta dos da Fe de ra ção
exe cu ta rem. Po rém, os re cur sos des ti na dos à edu ca-
ção es co lar in dí ge na no Bra sil são ín fi mos di an te da
ne ces si da de. Para fa zer acon te cer a edu ca ção es co-
lar in dí ge na di fe ren ci a da, de fato, ga ran ti da na Cons -
ti tu i ção Fe de ral, faz-se ne ces sá rio que o MEC dis po-
ni bi li ze re cur sos fi nan ce i ros e téc ni cos para os Esta -
dos te rem con di ções de exe cu tar essa po lí ti ca.

Os po vos in dí ge nas sem ter ra que vi vem de sal-
de a dos, al guns em ter ras de ou tros pa ren tes in dí ge-
nas e ou tros, ain da, na ci da de, pre ci sam ver os seus
di re i tos ori gi ná ri os ga ran ti dos ur gen te men te, como o
di re i to à ter ra que tra di ci o nal men te ocu pa vam, con-
for me a Cons ti tu i ção Fe de ral, a exem plo dos Kas su-
pá, Mi gue le no, Pu ru bo rá, Ca noé, Ja bu ti, en tre ou tros
de Ron dô nia.
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Os po vos in dí ge nas sem con ta to são as ví ti mas
di re tas da ação dos in va so res de suas ter ras. Sem
con di ções de de fe sa, se vêem obri ga dos a mi grar,
cada vez mais, ou for ça dos ao con ta to com pes so as
es tra nhas que aca bam por vi ti má-los com al gum tipo
de con ta mi na ção de do en ça. Pro je tos de cons tru ção
de es tra das não es tão res pe i tan do o di re i to des ses
po vos, as sim como os ma de i re i ros ines cru pu lo sos
que vi vem na clan des ti ni da de, mi gran do da re gião
sem pre que a fis ca li za ção os pega ou quan do aca-
bam os re cur sos ma de i re i ros, cu jos in te res ses fi nan-
ce i ros fa lam bem mais alto.

Os gran des pro je tos de in fra-es tru tu ra na Ama -
zô nia, tais como hi dre lé tri cas, mi ne ra ção, es tra das e,
mais re cen te men te, a pro pos ta de cons tru ção de ga -
so du tos, por não se rem dis cu ti dos os im pac tos com
os atin gi dos e cons tru í das pro pos tas co le ti vas de mi -
ti ga ção e in de ni za ção (con for me pri o ri za a Con ven-
ção nº 169 da OIT), para dar sus ten ta ção ao em pre-
en di men to, ten dem a não aten der aos ob je ti vos so ci-
a is e a não ser ace i to pe los mes mos.

Con for me as cons ta ta ções da Cun pir e da Co i-
ab, re fe ren tes ao Ga so du to Uru cu/Por to Ve lho, essa
ne ga ção ao di re i to de par ti ci pa ção é no tó ria. Inclu si ve
so li ci ta ram es sas en ti da des, em mar ço de 2002, jun to
ao Iba ma, a re a li za ção de uma au diên cia pú bli ca na
ter ra in dí ge na de Pa u ma ri, no Ama zo nas (cuja área
será atin gi da caso se efe tue o pro je to do je i to que
está), e não ob ti ve ram res pos ta al gu ma do Iba ma até
o pre sen te mo men to.

O cer ce a men to ao di re i to de par ti ci pa ção in vi a-
bi li za rá esse em pre en di men to, re cor ri do às leis na ci-
o na is e in ter na ci o na is que de fen dem os di re i tos in dí-
ge nas. Nos so País não deve se omi tir di an te dos pos -
sí ve is im pac tos que obras des sa en ver ga du ra ve-
nham ca u sar aos po vos in dí ge nas, prin ci pal men te
aque les sem con ta to, como os Ka ta wi xi.

No go ver no Lula, nos so com pro mis so tem que
pri mar pela jus ti ça so ci al, por um de sen vol vi men to
que de fen da a vida, a plu ri et ni ci da de de cul tu ras que
nos tor nam gran des pe ran te o mun do.

Os po vos in dí ge nas do Bra sil são ví ti mas diá ri as
da bi o pi ra ta ria. Mu i tos de les che gam até as co mu ni-
da des in dí ge nas com o aval da pró pria Fu nai ou da
pró pria co mu ni da de tra ves ti dos em ações de igre jas,
de pes qui sa do res e de pes so as in te res sa das em
apo i ar pro je tos jun to à co mu ni da de.

Em Ron dô nia, dois po vos, Ka ri ti a na e Su ruí, ti -
ve ram amos tras de san gue co lhi das por la bo ra tó rio
ame ri ca no e ago ra es tão co mer ci a li zan do seu ge no-
ma, numa cla ra vi o la ção dos di re i tos da pes soa hu-
ma na, sem re ce be rem nada em tro ca, cujo cri me está 

sen do in ves ti ga do pelo Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, as -
sim como o pa ten te a men to ge né ti co da ti ki ú ba (co a-
gu lan te), subs tân cia usa da pe los Uru Eu Wau Wau
em suas fle chas de caça, por um ou tro la bo ra tó rio
ame ri ca no, se gun do a Cun pir.

No Nor des te bra si le i ro, mu lhe res in dí ge nas (en -
tre elas ín di as Pa ta xós), são ví ti mas de mé di cos que,
a ser vi ço de po lí ti cos ines cru pu lo sos, re a li zam la que-
a du ras sem o con sen ti men to e o co nhe ci men to das
mes mas, cuja ação cri mi no sa visa im pe dir o cres ci-
men to de mo grá fi co de po vos que es tão em cres ci-
men to as cen den te.

É in con ce bí vel que, em ple no sé cu lo XXI, isso
acon te ça. É um cri me con tra os di re i tos da pes soa hu -
ma na, um aten ta do às leis na ci o na is e in ter na ci o na is
vi gen tes. Esse caso tam bém está sen do apu ra do pelo 
Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e es pe ra mos que os cul pa-
dos pa guem por seus cri mes. Che ga de im pu ni da de!

Enfim, o Go ver no bra si le i ro e o Con gres so Na ci-
o nal pre ci sam ur gen te men te dis cu tir com os po vos in -
dí ge nas uma pro pos ta que aten da aos seus an se i os,
ori gi nan do uma nova pro pos ta para o Esta tu to dos
Po vos Indí ge nas do Bra sil.

Não po de mos mais con ti nu ar a nos omi tir e a
en ga ve tar pro je tos que ma ni pu lam vi das hu ma nas,
como acon te ceu com a ques tão in dí ge na nos úl ti mos
anos. Pro ble mas como a ex plo ra ção mi ne ral e ma de i-
re i ra, que tem de vas ta do ter ras in dí ge nas sem tra zer
lu cro al gum para a co mu ni da de atin gi da ou mes mo
para o Esta do bra si le i ro, como ocor re hoje na re ser va
Ro o se velt, no Esta do de Ron dô nia, não po dem mais
fi car in to cá ve is.

Pre ci sa mos sim, res pe i ta dos os di re i tos ad qui ri-
dos, bus car en ca mi nha men tos co e ren tes e con di zen-
tes com a re a li da de so ci al, eco nô mi ca, am bi en tal e
cul tu ral de nos so País. 

Se a ter ra in dí ge na é o do mi cí lio de um povo e
de seu uso ex clu si vo, con for me reza a Cons ti tu i ção
Fe de ral, esse do mi cí lio tem que ser res pe i ta do. A ter -
ra in dí ge na é um bem da União, ten do como usu fru to
a co mu ni da de in dí ge na, ca ben do ao Po der Pú bli co a
sua pro te ção, para ga ran tir a so bre vi vên cia fí si ca e
cul tu ral de seus ha bi tan tes.

Assim sen do, o Po der Exe cu ti vo tem o de ver de
ho mo lo gar o pro ces so de cla ra tó rio da ter ra in dí ge na
em pos se do povo que nela ha bi ta, por ser o Pre si-
den te da Re pú bli ca o res pon sá vel ma i or pela uni da de
da Fe de ra ção, me di an te es tu dos re a li za dos pela Fu -
nai, in clu si ve ou vi dos os con trá ri os, con for me de fi ne o 
De cre to nº 1.775, de ja ne i ro de 1996.
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Sr. Pre si den te, re gis tro a pre sen ça do Pre si den-
te da Fu nai e de sua as ses so ria nes te ple ná rio. Sou be
ago ra, pela as ses so ra Áu rea, que o Go ver no bra si le i-
ro pre ten de re a li zar a Con fe rên cia dos Po vos Indí ge-
nas para dis cu tir com a so ci e da de e com os in dí ge nas
a sua re la ção com o Esta do. Pen so que é hora de o
Se na do Fe de ral e a Câ ma ra dos De pu ta dos jun ta-
rem-se ao Go ver no bra si le i ro para re a li zar essa con -
fe rên cia que, a meu ver, será o acon te ci men to mais
im por tan te para os po vos in dí ge nas a ser re a li za do
nos pró xi mos anos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não há
ho me na gens su fi ci en tes que pos sam ame ni zar os so -
fri men tos ca u sa dos aos po vos in dí ge nas por ações e
omis sões de le gis la do res e exe cu to res que só vi sa-
vam o lu cro fá cil. Eu mes ma sou ví ti ma dis so. Mi nha
avó pa ter na mor reu ne gan do a sua iden ti da de, o que
con si de ro um cri me do pro ces so co lo ni za dor. Entre -
tan to, a me lhor ho me na gem que nós, Se na do ras e
Se na do res, po de mos pres tar é nos co lo car a ser vi ço
da de fe sa da vida de to dos os po vos do Bra sil, em es -
pe ci al dos po vos in dí ge nas.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Con -
ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Mo za ril do Ca val-
can ti.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PPS – RR) – No -
bre Se na do ra, ao apla u dir o pro nun ci a men to de V.
Exª, gos ta ria de re gis trar que, no dia em que es ta mos
ho me na ge an do os ín di os, não há ne nhum ín dio nas
ga le ri as do nos so ple ná rio. É la men tá vel que eles es -
te jam re pre sen ta dos ape nas pelo Pre si den te da Fu -
nai e sua as ses so ria. Estou acos tu ma do a ver mu i tos
ín di os nes ta Casa quan do se dis cu te qual quer as sun-
to li ga do à ques tão in dí ge na ou à Fu nai. Mas hoje, la -
men ta vel men te, não há ne nhum.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) –
Obri ga da pelo apar te, Se na dor. Tam bém gos ta ria de
fa zer o mes mo re gis tro.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co/PT – AC) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Con -
ce do um apar te a V. Exª, Se na dor Sibá Ma cha do.

O Sr. Sibá Ma cha do (Blo co PT – AC) – Se na do-
ra Fá ti ma, que ro pa ra be ni zá-la pelo bri lhan te dis cur-
so, que apre sen ta uma vi são his tó ri ca da re a li da de
dos ín di os bra si le i ros. Em re la ção ao re gis tro fe i to
pelo Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, gos ta ria de
acres cen tar que os ín di os cum pri rão uma pro gra ma-
ção, que co me ça rá de po is de ama nhã com o lan ça-

men to da Fren te Par la men tar pela Ca u sa Indí ge na.
Não foi pos sí vel re a li zar uma ses são con jun ta, Se na-
do e Câ ma ra. Então, se rão re a li za das duas ses sões
e, na quin ta-fe i ra, ha ve rá o lan ça men to da Fren te Par-
la men tar pela Ca u sa Indí ge na, no sa lão da Câ ma ra
dos De pu ta dos, quan do gos ta ría mos de con tar com o 
ma i or nú me ro de par ti ci pan tes.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Será 
uma ses são so le ne da Câ ma ra dos De pu ta dos, para
a qual to dos nós es ta mos con vi da dos. Esta mos con -
vi da dos tam bém a fa zer par te da Fren te Par la men tar
pela Ca u sa Indí ge na.

Con ce do o apar te ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O Sr. Ro me ro Jucá (PSDB – RR) – Se na do ra

Fá ti ma Cle i de, tam bém de se jo as so ci ar-me às pa la-
vras de V. Exª. Fui Pre si den te da Fu nai du ran te três
anos e sei das di fi cul da des e dos de sa fi os que en vol-
vem a ques tão in dí ge na no País. Qu e ro apro ve i tar a
oca sião para fa zer dois lem bre tes. A Cons ti tu i ção de
1988 es ta be le ceu um pra zo de cin co anos para a de -
mar ca ção de to das as ter ras in dí ge nas, o que, in fe liz-
men te, não ocor reu. Re i te ra das ve zes te nho dis cu ti do
esse as sun to no ple ná rio do Se na do e apre sen tei um
pro je to de lei de fi nin do um novo pra zo para a de mar-
ca ção, por que é fun da men tal que fi quem de fi ni dos os
es pa ços ge o grá fi cos dos ín di os bra si le i ros em to dos
os Esta dos da Fe de ra ção. Apro ve i to a pre sen ça do
Pre si den te da Fu nai para pe dir que, jun ta men te com
a Ban ca da do Go ver no e a par ti ci pa ção de to dos nós,
atue jun to à Fu na sa para que não se jam cor ta dos os
re cur sos do Pro gra ma de Sa ú de Indí ge na, que se avi -
zi nha da for ma como foi anun ci a do pela Fun da ção.
Este pro gra ma é fun da men tal para a sa ú de dos po vos
in dí ge nas, prin ci pal men te da Ama zô nia. Avan çou-se
mu i to nes sa ques tão, com a con tra ta ção, tre i na men to
e ca pa ci ta ção de ín di os, en fer me i ros, agen tes de sa -
ú de. Enfim, há hoje uma in fra-es tru tu ra bem mon ta da
que pres ta aten di men to à sa ú de in dí ge na. Por isso
não é pos sí vel ace i tar um re tro ces so, uma re du ção
dos re cur sos e uma di mi nu i ção da pres ta ção do ser vi-
ço de sa ú de a es sas co mu ni da des in dí ge nas. O caso
de Ro ra i ma pre o cu pa-me, por que está sen do anun ci-
a do que o con vê nio terá re du zi do o seu va lor. Apro ve i-
to en tão este dia e o dis cur so de V. Exª para fa zer tam -
bém esse en fá ti co ape lo a fim de que a Fu na sa am -
plie os re cur sos e pos sa me lho rar o aten di men to à sa -
ú de dos nos sos ín di os. Mu i to obri ga do.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Ro me ro Jucá.

O Sr. Pa pa léo Paes (Blo co/PTB – AP) – V. Exª
me per mi te um apar te?
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A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Con -
ce do um apar te a V. Exª.

O Sr. Pa pa léo Paes (Blo co/PTB – AP) – Se na-
do ra Fá ti ma Cle i de, re co nhe ço a im por tân cia do seu
pro nun ci a men to e faço uma re fe rên cia ao aten di men-
to na área de sa ú de aos in dí ge nas. Vou fa lar pelo
Esta do do Ama pá. Na con di ção de mé di co, pres tei
ser vi ço vo lun tá rio não nas tri bos in dí ge nas, mas na
Casa do Índio, que fica no Mu ni cí pio de Ma ca pá. Ser -
vi ço vo lun tá rio por quê? Por que aque la Casa do Índio
– apro ve i to a pre sen ça do Pre si den te da Fu nai para
fa zer esta de nún cia –, pelo me nos até de zem bro do
ano pas sa do, era um ver da de i ro amon to a do de ín di-
os. Ali, eles não re ce bem tra ta men to mé di co de vi do,
não re ce bem da Fu na sa o aten di men to de sa ú de que
de ve ri am re ce ber e pas sam me ses na que la casa –
de i xem-me usar um ter mo bem pe sa do – jo ga dos, à
mer cê da boa von ta de de fun ci o ná ri os da pró pria Fu -
nai, que, em bo ra de di ca dos, não têm con di ções de
tra ba lho. Os vo lun tá ri os le vam in clu si ve re mé di os
para aque les ín di os. Por tan to, que ro de i xar isso bem
re gis tra do. V. Exª fa lou em jus ti ça so ci al, uma das me -
tas do Go ver no Luiz Iná cio Lula da Sil va, do qual faço
par te, no blo co de apo io do Se na do. Apro ve i tan do,
mais uma vez, a pre sen ça do Pre si den te da Fu nai,
res sal to uma ne ces si da de ur gen te: a de se fa zer uma
ins pe ção nas ações da Fu nai no Esta do do Ama pá.
Mu i to obri ga do.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor.

Sei que meu tem po já está es go ta do, mas eu
gos ta ria de con ce der um apar te ao Se na dor Val dir
Ra upp, meu com pa nhe i ro de Ban ca da, que o so li ci-
tou.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa gos ta ria ape nas de pe dir a con tri bu i-
ção dos apar te an tes no sen ti do de se rem bre ves, ten -
do em vis ta que ain da te mos a Ordem do Dia. 

O Sr. Val dir Ra upp (PMDB – RO) – Pa ra be ni zo
V. Exª, Se na do ra Fá ti ma Cle i de, pelo bri lhan te pro-
nun ci a men to em que de fen de os po vos in dí ge nas
não ape nas do nos so Esta do de Ron dô nia como os
de todo o Bra sil. Te nho a gra ta sa tis fa ção de di zer
que, quan do Go ver na dor do Esta do de Ron dô nia,
man ti ve uma con vi vên cia pa cí fi ca com os ín di os, pro -
mo vi se mi ná ri os, pa les tras, dis cus sões e li be rei ver -
bas para as as so ci a ções e co o pe ra ti vas dos po vos in -
dí ge nas de Ron dô nia. Isso me pro por ci o nou um re la-
ci o na men to mu i to bom e gra ti fi can te com eles. Já de -
po is da mi nha pos se como Se na dor, re ce bi em meu
ga bi ne te de le ga ções de ín di os de Ron dô nia que pre -

ten di am tra tar de as sun tos do seu in te res se. Co lo-
co-me à dis po si ção de V. Exª para co la bo rar em qual -
quer ini ci a ti va de aju da aos in dí ge nas do nos so Esta -
do de Ron dô nia.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Val dir Ra upp.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – V. Exª me
con ce de um apar te?

A SRª FÁTIMA CLEIDE  (Blo co/PT – RO) –
Ouço V. Exª.

O Sr. Au gus to Bo te lho (PDT – RR) – Se na do-
ra, pa ra be ni zo V. Exª pelo bri lhan te dis cur so e pela
jus te za da sua co lo ca ção em re la ção aos nos sos ir -
mãos ín di os. Lem bro a V.Exªs que cada uma das et ni-
as tem uma re i vin di ca ção, tem uma exi gên cia, cada
povo é um povo. No meu Esta do, te mos a fe li ci da de
de ter um ín dio à fren te da Se cre ta ria do Índio. Da
mes ma for ma, sou fa vo rá vel a que a Fu nai seja pre si-
di da por um ín dio. Em Ro ra i ma, nos sos ín di os es tão
mais adi an ta dos que os de ou tros Esta dos. Gra ças a
Deus! Te mos se ten ta e oito pro fes so res ín di os que
cur sam uni ver si da des. cur san do a Há, no uni ver si da-
de no meu Esta do.,  Já es ta mos par tin do para um ní -
vel mais alto. Há vá ri as al de i as que têm es co la de Se -
gun do Grau.,  Há agên ci as de cor re i os. Enas nos sas
al de i as, e cada al de ia tem uma exi gên cia. O iso la-
men to do in dí ge na di mi nui a ex pec ta ti va de vida. As
co mu ni da des de ín di os que vi vem mais iso la das não
che gam a vi ver 40 anos. Por isso, que dis cor do do
Exmº Se na dor Sibá Ma cha do quan do pre ten de que ri-
so lar os  co lo car os ín di os iso la dos numa ilha, num
pon ti nho do mato. Con de na mos matá-los. V. Exª A se -
nho ra foi mu i to fe liz quan do dis se que dis se mu i to
bem que a po pu la ção in dí ge na au men tou por que se
au men ta ram os cu i da dos com eles. Tam bém aA pro-
ve i to para re for çar, para pe dir ao Sr. Pre si den te que
não cor te os re cur sos da Fu na sa que vão para os
nos sos dis tri tos in dí ge nas. Pa ra be ni zo os meus ir-
mãos ín di os de Ro ra i ma. Era o que ti nha a di zer. Mu i-
to obri ga do.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Blo co/PT – RO) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Au gus to Bo te lho.

Com cer te za, com to dos es ses com pro mis sos
ex pres sos aqui, em de fe sa da ca u sa in dí ge na, te re-
mos para a Fu nai mu i to mais apo io a par tir de ago ra.

Qu e ro cCon clu i ro, Sr. Pre si den te, di zen do que a 
paz só exis ti rá quan do as di fe ren ças cul tu ra is fo rem,
de fato, res pe i ta das e va lo ri za das.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 08227ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL262     



O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa se con gra tu la com to das as na ções in -
dí ge nas bra si le i ras, es pe ci al men te com as et ni as do
nos so To can tins,  os– K Cra os, JaJ va és, XXe-
rens,ntes, CCa ra jás, AAbna jés pi na jés e AAvaás-Ca -
no e i ros. ca no e i ros. Con gra tu la-se ain da com o Pre si-
den te da Fu nai, pre sen te a esta ses são, Dr. Edu ar do
Agui ar de Alme i da, jun ta men te com a sua as ses so ria
e de ma is in te gran tes da Fu nai, e se as so cia às pa la-
vras de to dos os Srs. Se na do res e apar te an tes nas
ho me na gens pres ta das aos ín di os.

Apro ve i to ain da para ho me na ge ar, de for ma
pós tu ma, o ex-Pre si den te da Fu nai, Su li van Sil ves tre,
fa le ci do no dia 1° de fe ve re i ro de 1999, em ple no exer -
cí cio da fun ção, quan do a gran de ma i o ria dos Se na-
do res – foi o meu caso -– to ma va pos se aqui, em Bra -
sí lia. Ele veio para cá exa ta men te para re sol ver um
pro ble ma. re la ci o na do aos po vos in dí ge nas.

Fica a ho me na gem da Mesa à fa mí lia de Su li van
Sil ves tre, à sua mãe, ao seu pai, aos seus ir mãos, à
vi ú va e a to dos os de ma is in te gran tes da fa mí lia da
Fu nai.

Eu gos ta ria de pres tar ain da uma ho me na gem
a um in te gran te des ta Casa, o ex-Pre si den te da Fu -
nai, Se na dor Ro me ro Jucá. 

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor
De mós te nes Tor res.

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.
Pela Ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu tam bém gos ta ria
de fa zer so men te uma ho me na gem ao Dr. Su li van
Sil ves tre Oli ve i ra, que foi um bri lhan te Pre si den te
da Fu nai., in clu si ve meu co le ga de tur ma. Fo mos
co le gas de tur ma no cur so de Fi ze mos Di re i to da
quan do es tu dá va mos na Fa cul da de Ca tó li ca de
Go iás e, de po is, in gres sa mos no Mi nis té rio Pú bli-
co; – in clu si ve ele foi meu as ses sor quan do fui
Pro cu ra dor-Ge ral de Jus ti ça.

Estan do aqui os seus fa mi li a res, a mãe do Dr.
Su li van e ou tros pa ren tes, faço mi nhas que ro tam bém
fa zer mi nhas as pa la vras de V. Exª.  e di zer que o O Dr. 
Su li van foi uma gran de luz na his tó ria do Mi nis té rio
Pú bli co o. Ele era mu i to qe mu i to que ri do por to dos os
po vos in dí ge nas des te País. 

Su li van Sil ves tre Oli ve i ra mor reu quan do as su-
mi a Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca, numa que da

de um avião Sê ne ca, em fe ve re i ro de ja ne i ro de
19989. Ele ha via pres ta dou um gran de ser vi ço.
Embo ra te nha mor ri do mu i to novo, com cre io que com 
356 anos,  de ida de, já ha via es cri to a sua his tó ria de -
fi ni ti va men te, na ten ta ti va de me lho rar a vida dos po -
vos in dí ge nas.

Daí por que ao lem brar-seme des se fato, veio-me
tam bém à me mó ria uma sé rie de be ne fí ci os que Su li-
van trou xe não só aos po vos in dí ge nas, mas ao meio
am bi en te, so bre tu do no por que tam bém foi um gran de
lu ta dor no Esta do de Go iás. pela de fe sa do meio am bi-
en te. Com isso, tor nou-se um dos pro mo to res de jus ti ça
mais po pu la res do nos so Esta do, e su as cu jas ati tu des
ti ve ram re sul ta dos prá ti cos mu i to in te res san tes. Inclu si-
ve, quan do foi Pro mo tor de jus ti ça na ci da de de Go iás,
ini ci ou um pro ces so que, há dois anos, cul mi nou com a
trans for ma ção da que la ci da de em pa tri mô nio his tó ri-
co-cul tu ral da hu ma ni da de.

Como V. Exª, re ve ren cio a me mó ria do que ri do
Su li van Sil ves tre de Oli ve i ra. La men to, mas é o des ti no
de ter ido que te nha ido tão pre co ce men te do nos so
mun do. Apro ve i to a pre sen ça de seus fa mi li a res –
Mas, ao ver a sua mãe, o seu pai e seus ir mãos –
para aqui pre sen tes, que ro di zer-lhes que Su li van pas -
sou pela ter ra, mas o seu exem plo fi cou,. e eEle con ti-
nu a rá, sen do por mu i tos anos, sen do ins pi ra ção na pa-
ra atu a ção de no vos pro mo to res de jus ti ça e para to-
dos aque les que, de uma for ma ou de ou tra, lu tam
para a me lho ria das con di ções de vida da po pu la ção,
es pe ci al men te dos po vos in dí ge nas.

Mu i to obri ga do pela de fe rên cia, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa sus pen de a ses são por três mi nu tos
para que os Srs. Se na do res pos sam cum pri men tar o 
atu al Pre si den te e de ma is mem bros da da FUNAI e
os de ma is mem bros da Fu nai aqui pre sen tes.

Está sus pen sa a pre sen te ses são.

(A Ses são é sus pen sa às 15 ho ras e 
49 mi nu tos e é re a ber ta às 15 ho ras e 51
mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Está re a ber ta a ses são.

O Sr. 1º Se cre tá rio Se na dor Ro meu Tuma, pro -
ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te
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EXPEDIENTE

AVISOS

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 26/2003, de 9 do cor ren te, da Se cre ta ria
Espe ci al do Con se lho de De sen vol vi men to Eco nô mi-
co e So ci al, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta
ao Re que ri men to nº 48, de 2003, do Se na dor Alme i da
Lima; e

– Nº 111/2003, de 9 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do da Fa zen da, co mu ni can do que não dis põe
das in for ma ções so li ci ta das pelo Re que ri men to nº 45,
de 2003, do Se na dor Efra im Mo ra is, ten do em vis ta
tra tar-se de ma té ria per ti nen te ao Mi nis té rio do De-
sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or.

As in for ma ções e a co mu ni ca ção fo-
ram en ca mi nha das, em có pia, aos res pec ti-
vos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

OFÍCIOS

DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 45/2003, de 11 do cor ren te, do Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, en ca mi nhan do in for ma ções em res pos ta ao
Re que ri men to Nº 61, de 2003, do Se na dor Mar ce lo
Cri vel la:

– Nº 426/2003, de 31 de mar ço úl ti mo, do Mi-
nis tro Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome, en ca mi nhan do in for ma ções em
res pos ta ao Re que ri men to nº 27, de 2003, do Se na-
dor Mag no Mal ta; e

– Nº 427/2003, de 31 de mar ço úl ti mo, do Mi-
nis tro Extra or di ná rio de Se gu ran ça Ali men tar e
Com ba te à Fome. co mu ni can do que as des pe sas a
se rem in for ma das não fo ram cus te a das por aque le
Mi nis té rio, mas pela Se cre ta ria de Admi nis tra ção da
Pre si dên cia da Re pú bli ca, ra zão da im pos si bi li da de
de res pos ta ao Re que ri men to nº 29, de 2003, do
Se na dor Arthur Vir gí lio.

As in for ma ções e a co mu ni ca ção fo-
ram en ca mi nha das, em có pia, aos res pec ti-
vos Re que ren tes.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo.

PROJETOS RECEBIDOS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 2003

(Nº 976/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro
de São Jor ge a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ma caé,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 522, de 25 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro de São
Jor ge a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ma caé, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.670, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 506, de 22 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Extre moz, na ci da-
de de Extre moz – RN;

2 – Por ta ria nº 507, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Ma na i ra-
ma de Apo io às Co mu ni da des do Mu ni cí pio de Ouro
Bran co, na ci da de de Ouro Bran co – RN;

3 – Por ta ria nº 508, de 23 de agos to de 2000 –
Fun da ção Eli za be te Eli ta de Lima, na ci da de de Ca ra-
ú bas – RN;

4 – Por ta ria nº 510, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de La goa de Pe dras – RN, na ci da de de La goa de Pe -
dras – RN;

5 – Por ta ria nº 511, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cris tal de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na
ci da de de Ame tis ta do Sul – RS;

6 – Por ta ria nº 519, de 25 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
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de Mi ne i ros do Ti e tê (SP), na ci da de de Mi ne i ros do
Ti e tê – SP;

7 – Por ta ria nº 520, de 25 de agos to de 2000 – 
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de San ta
Ma ria de Je ti bá -ES, na ci da de de San ta Ma ria de
Je ti bá – ES;

8 – Por ta ria nº 521, de 25 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção do De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Ca-
cim ba de Den tro, na ci da de de Ca cim ba de Den tro –
PB;

9 – Por ta ria nº 522, de 25 de agos to de 2000 – 
Asso ci a ção de Mo ra do res e Ami gos do Mor ro de
São Jor ge, na ci da de de Ma caé – RJ;

10 – Por ta ria nº 539, de 14 de se tem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção
(Rá dio Co mu ni tá ria Mu a ná FM), na ci da de de Mu a-
ná – PA;

11 – Por ta ria nº 540, de 14 de se tem bro de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria do De sen vol vi men-
to So ci al de Iga po rã, na ci da de de Iga po rã – BA; e

12 – Por ta ria nº 578, de 22 de se tem bro de
2000 – Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria de Pe dre i-
ra, na ci da de de Pe dre i ra – SP.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 544/MC

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de
Mo ra do res e Ami gos do Mor ro de São Jor ge, com
sede na ci da de de Ma caé, Esta do do Rio de Ja ne i-
ro, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
em con for mi da de com o ca put do art 223 da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da 
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men-
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no

pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú -
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53770.001578199, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 522, DE 25 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53770.001578/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Mo ra do res e
Ami gos do Mor ro de São Jor ge, com sede na Rua
“D”, 234, Ba ir ro Mor ro São Jor ge, na ci da de de Ma -
caé, Esta do do Rio de Ja ne i ro, a exe cu tar ser vi ço de 
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen-
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 22º22’22”S e lon gi tu de
em 41º47’29”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 225, DE 2003

(Nº 1.210/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ca me tá –
ASFIAC a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria na ci da de de Ca me tá,
Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 543, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ca me tá –
ASFIAC a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Ca me tá, Esta do do Pará.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.689, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 538, de 14 de se tem bro de 2000
– Con se lho Co mu ni tá rio do Ce a rá – CONSEC, na ci -
da de de Aqui raz – CE;

2 – Por ta ria nº 541, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Mo vi men to Rá dio Co mu ni tá rio Pa i xão
FM, na ci da de de Par di nho – SP;

3 – Por ta ria nº 545 de 14 de se tem bro de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Tan ga rá –ACCCT, na ci da de de Tan ga rá – RN:

4 – Por ta ria nº 543, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami gos de Ca me tá –
ASFIAC, na ci da de de Ca me tá – PA

5 – Por ta ria nº 544, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Cas te lo do Pi a uí – ADCC, na ci da de de Cas te lo do Pi -
a uí – PI.

6 – Por ta ria nº 545, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pi ra po zi nho, na ci da de
de Pi ra po zi nho – SP;

7 – Por ta ria nº 546, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção a Voz do Povo a Voz de Deus, na ci da de
de Ara pi ra ca – AL;

8 – Por ta ria nº 547, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ampa ro So ci al, Co mu-
ni ca ção e Cul tu ra de Ara ca tu, na ci da de de Ara ca tu –
BA;

9 – Por ta ria nº 548, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção para o
De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co de Var -
ze do, na ci da de de Var ze do – BA;

10 – Por ta ria nº 549, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção dos Pro du to res e Mo ra do res do Mu ni cí-
pio de Con de ú ba, na ci da de de Con de ú ba – BA;

11 – Por ta ria nº 550, de 14 de se tem bro de 2000 
– ABCI – Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni-
tá rio de Inham bu pe, na ci da de de Inham bu pe – BA;

12 – Por ta ria nº 551, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Par que Ama zô nia na ci da-
de de Go iâ nia – GO;

13 – Por ta ria nº 552, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção Cul tu ral Be ne fi cen te e Co mu ni tá ria de
Var gem Gran de, na ci da de de Var gem Gran de – MA;

14 – Por ta ria nº 554, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria de Iru pi FM, na
ci da de de Iru pi – ES;

15 – Por ta ria nº 555, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção co mu ni tá ria da Ra di o di fu são So no ra e
de Sons e Ima gens Ara ra, na ci da de de Ara ra – PB;e

16 – Por ta ria nº 556, de 14 de se tem bro de 2000 
– Asso ci a ção da Rá dio Co mu ni tá ria FM Pri ma ve ra de 
Ri a chão, na ci da de de Ri a chão – MA.

Bra sí lia, 14 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.
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EM nº566/MC

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção dos Fi lhos e
ami gos de Ca me tá – ASFIAC, com sede na ci da de de
Ca me tá, Esta do do Pará ex plo re o ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53720.000303/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is

so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 543 DE 14 DE SETEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000303/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção dos Fi lhos e Ami -
gos de Ca me tá – ASFIAC, com sede na Rua Frei Cris -
tó vão de Lis boa, nº 1.097, Ba ir ro Cen tro, ci da de de
Ca me tá, Esta do do Pará, a exe cu tar ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 02°20’37”S e lon gi tu de em
49°30’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 226, DE 2003

(Nº 2.021/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi-
cen te do Se ri dó a exe cu tar ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São
Vi cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í ba.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 282, de 16 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do 
Se ri dó a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de São Vi cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í ba.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.024, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 282, de 16 de maio de 2001 —
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do 
Se ri dó, na ci da de de São Vi cen te do Se ri dó-PB;

2 – Por ta ria nº 283, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Nova Ação de Cas ti lho, na
ci da de de Cas ti lho-SP;

3 – Por ta ria nº 284, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Apo io à Esco la Co lé gio Esta du al Ary
Par re i ras, na ci da de de Lage do Mu ri aé-RJ;

4 – Por ta ria nº 285, de 16 maio de 2001 – Asso -
ci a ção Co mu ni tá ria Espe ran ça de Igua te mi – ACEL,
na ci da de de Igua te mi-MS;

5 – Por ta ria nº 286, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio e Rá dio São Pe -
dro” FM (AMCRSP), na ci da de de Ta qua ri tin ga-SP,

6 – Por ta ria nº 287, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ka ra ba bá de Cul tu ra, na ci da de de Ca ra-
u a ri-AM;

7 – Por ta ria nº 290, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Ta ba po rãen se de De sen vol vi men to Artís -
ti co e So ci al, na ci da de de Ta ba po rã-MT;

8 – Por ta ria nº 292, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são da Ci da de
de São Vi cen te de Mi nas, na ci da de de São Vi cen te
de Mi nas-MG;

9 – Por ta ria nº 294, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Nova Bar ren se de Co mu ni ca ção e Ra di o-
di fu são – ANCORA, na ci da de de São José da Bar -
ra-MG;

10 – Por ta ria nº 295, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Sa ra cu-
ru na, na ci da de de Du que de Ca xi as-RJ;

11 – Por ta ria nº 299, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be tel do Ba ir ro Jar dim Ae ro-
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por to para o de sen vol vi men to ar tís ti co e cul tu ral de
Pa u lo Afon so, na ci da de de Pa u lo Afon so-BA;

12 – Por ta ria nº 300, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Assis ten ci al So te ro po li ta na, na ci da de de 
Sal va dor-BA;

13 – Por ta ria nº 303, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção Co mu ni tá ria, Edu ca ti va
e Cul tu ral Inte gra ção do Vale Ja gua ri, na ci da de de
São Pe dro do Sul-RS; e

14 – Por ta ria nº 304, de 16 de maio de 2001 –
FIDA – Fun da ção Igua tu para o De sen vol vi men to e
Assis tên cia So ci al, na ci da de de Igua tu-CE.

Bra sí lia, 24 de se tem bro de 200l. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC 00488 EM

Bra sí lia, 21 de agos to de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Mu ni ci pal de São Vi cen te do Se ri dó, com sede na ci -
da de de São Vi cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í ba,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art.  223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co -
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi -
lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma -
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per -
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o-
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te-
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men-
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so nº
53730.000826/98, que ora faço acom pa nhar, com a
fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is

so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 282, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções no uso
de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos ar ti-
gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta Pro ces so nº
53730.000826/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu -
ni ci pal de São Vi cen te do Se ri dó, com sede na Rua
Da mião Zélo de Gou vea, s/nº, na ci da de de São Vi -
cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í ba, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 06º56’02”S e lon gi tu de em
36º24’11”W,  uti li zan do a fre qüên cia de 104,9MHz. 

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do res pec ti vo De -
cre to Le gis la ti vo.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO 143/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53730000826/98, de
17-12-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria .

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci-
pal de São Vi cen te do Se ri dó, lo ca li da de de São Vi -
cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í ba.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São 
Vi cen te do Se ri dó, ins cri ta no CGC/MF ou CNPJ
sob o nú me ro 01.273.997/0001-16, no Esta do da
Pa ra í ba, com sede na Rua Da mião Zélo de Gou vea
s/nº, ci da de de São Vi cen te do Se ri dó-PB, di ri giu-se
ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
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por meio de re que ri men to da ta do de 14 de de zem-
bro de 1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de-
mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
9 de se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla a lo -
ca li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de de do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615 de 
3-3-1998 Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção item (1) ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do tem 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan-
to vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;

– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo -
cal de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti-
vas co or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes
da en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de-
cla ra ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi-
men to da taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos
pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con -
ti da no in ter va lo de fo lhas 2 à 207, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da Rua Nova Bra sí lia s/nº – Cen tro,
na ci da de de São Vi cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í-
ba, de co or de na das ge o grá fi cas em 07º56’00”S de la -
ti tu de e 36º24’09”W de lon gi tu de, con so an te aos da -
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser al te ra das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 82, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os  le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;

– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra,
en de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;

– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e
do sis te ma ir ra di an te;

– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos I, II, IV, V, VIII e X da Nor ma 2/98, com pro va ção
de ne ces sá ria al te ra ção es ta tu tá ria, bem como com -
pro van te de vá li da exis tên cia das en ti da des que ma -
ni fes ta ram apo io à ini ci a ti va e es cla re ci men tos acer -
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ca das co or de na das ge o grá fi cas. Enca mi nha men to
do Pro je to Téc ni co, (fls. 85 à 207).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de in for ma ções Téc ni cas” – fls 173 e 174, 
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;

– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca-
li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;

– ca rac te rís ti cas téc ni cas do equi pa men tos
(trans mis sor) e a aces só ri os (an te na e cabo co a xi-
al), com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in -
ten si da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an-
te e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 187 e 188.

É o re la tó rio

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa ti ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Mu ni ci pal de São Vi-

cen te do Se ri dó:

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Ma ria Lú cia Go mes de Lima
Vice-pre si den te: Almi ra dos San tos Lima Te o do ro
Se cre tá ria: Mar lu ce Lou ren ço de Oli ve i ra Gon -

çal ves
Te sou re i ro: Ma no el Lu ci a no de Lima

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di-
an te e es tú dio

Av. Nova Bra sí lia s/nº – Cen tro, ci da de de São Vi -
cen te do Se ri dó, Esta do da Pa ra í ba;

– co or de na das ge o grá fi cas
06º56’02” de la ti tu de e 36º24’11” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 187 e 188,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
173 e 174 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria Mu ni ci pal de São Vi cen te do Se ri dó, no sen ti do
de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex -
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns-
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53730000826/98, de 17 de de zem bro de 1998.

Bra sí lia, 12 de abril de 2001.
De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-

men to de Ou tor ga e Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 17 de abril de 2001.

( À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 227, DE 2003

(Nº 2.033/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
FUNDAÇÃO ABRAHIM LINCOLN – FAL, a
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria na ci da de de La vras,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato cons tan te da Por ta ria nº 

545, de 11 de se tem bro de 2001, que au to ri za a Fun -
da ção Abra ham Lin coln – FAL, a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria na ci da de de La vras, Esta do de Mi -
nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.338, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
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ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 534, de 11 de se tem bro de
2001 – Con se lho de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio
de Ca pi tó lio – MG. (CODEC), na ci da de de Ca pi tó lio
– MG.;

2 – Por ta ria nº 535, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca cho e i ren se de
Ra di o di fu são, na ci da de de Ca cho e i ra de Mi nas –
MG.;

3 – Por ta ria nº 536, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fe mi ni na de Mon-
tal vâ nia, na ci da de de Mon tal vâ nia – MG;

4 – Por ta ria nº 537, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra de Ca nin dé, na ci da de de Ca nin dé – CE;

5 – Por ta ria nº 538, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e
Cul tu ra da Ci da de de San to Antô nio – RN, na ci da-
de de San to Antô nio – RN;

6 – Por ta ria nº 540, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Cul tu ral, Espor ti va Ro dol fen se –
ACERF, na ci da de de Ro dol fo Fer nan des – RN;

7 – Por ta ria nº 541, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Pi ú ma –
ARCOP, na ci da de de Pi ú ma – ES;

8 – Por ta ria nº 542, de 11 de se tem bro de 2001
– Asso ci a ção dos Mo ra do res e Pro du to res Re si den tes
nos Ba ir ros de Pa ram bu, na ci da de de Pa ram bu – CE;

9 – Por ta ria nº 543, de 11 de se tem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Espor ti va e Cul tu-
ra1 dos Ami gos de São Vi cen te de Fér rer – MA, na
ci da de de São Vi cen te de Fér rer – MA;

10 – Por ta ria nº 544, de 11 de se tem bro de 2001 – 
ASCOCAVE – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca-
ção de Cana Ver de, na ci da de de Cana Ver de – MG;

11 – Por ta ria nº 545, de 11 de se tem bro de 2001 
– Fun da ção Abra ham Lin coln (FAL), na ci da de de La -
vras – MG;

12 – Por ta ria nº 546, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Ypu a ra na Artís ti ca e Cul tu tal de Ra di o-
di fu são Co mu ni tá ria de La goa Seca, na ci da de de La -
goa Seca – PB;

13 – Por ta ria nº 547, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Cra vi-
nhos FM, na ci da de de Cra vi nhos – SP;

14 – Por ta ria nº 548, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção de Nova
Gra na da – SP, na ci da de de Nova Gra na da – SP;

15 – Por ta ria nº 549, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to e Inte gra ção So ci-
al Fru tu o sen se – ADISF, na ci da de de Fru tu o so Go -
mes – RN; e

16 – Por ta ria nº 550, de 11 de se tem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria, Cul tu ral e Be ne fi cen te –
CENTENÁRIO, na ci da de de Taba tin ga – SP.

Bra sí lia, 6 de de zem bro de 2001. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

MC. 00677/EM.

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga, de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de Fun da ção Abra ham Lin coln
(FAL), na ci da de de La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em
con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i-
ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 5.3710.000475/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.
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PORTARIA Nº 545, 
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000475/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Fun da ção Abra ham Lin coln
(FAL), com sede na Pra ça Dr. Jor ge, nº 232, na ci da de
de La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 21º15’13”S e lon gi tu de em
45º00’11”W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 281/2001–DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53.710.000.475/99, de 
16-4-99.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Fun da ção Abra ham Lin coln, lo ca-
li da de de La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is.

I – Intro du ção

1. Fun da ção Abra ham Lin coln, ins cri to no CNPJ
sob o nú me ro 41.879.107/0001-39, no Esta do de Mi -
nas Ge ra is, com sede na Pra ça Dr. Jor ge, 232 , Cen -
tro, Ci da de de La vras, MG, di ri giu-se ao Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re -
que ri men to da ta do de 6 de abril de 1999, e pos te ri or-
men te da ta do em 20 de se tem bro de 1999, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – de 9 de

se tem bro de 1999, Se ção 3, que con tem pla o lo gra-
dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor, as-
sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a res ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço e Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de 
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

i atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor -
ma nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do ao
se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ma men to, com in di ca ção do lo cal de 

ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or de na-
das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

08244 Qu ar ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    279ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 201, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

i in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com
cen tro lo ca li za do na Pra ça Dr. Jor ge, 232, Cen tro, Ci-
da de de La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 21º14’00”S de la ti tu de e
44º59’50”W de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons-
tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de 9-9-99, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de vem
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 182 a 185, de no mi na do de “Ro -
te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men-
te, fo ram apre sen ta das no vas co or de na das, que fo-
ram ana li sa das e ace i tas pelo en ge nhe i ro res pon sá-
vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para apre sen ta ção

do su bi tem 6,7, in ci so II, de cla ra ção do en de re ço da
sede bem como do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co) da 
Nor ma 2/98, (fls. 192, 215, 224 e 227).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 206, 218 e
229, fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel onde es-
tão re su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),

com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 221 e 222, 225 – B e 225 – C,
bem como 233 e 234.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Fun da ção Abra ham Lin coln

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Delly Leão Gu i ma rães
Vice-Pre si den te: Eliâny de Car va lho Fa ria e Ci -

ca rel li
Mem bro Efe ti vo: Ze ni ta Cu nha Gu ent her
Mem bro Efe ti vo: Antô nio Cé sar de Pá dua
Mem bro Efe ti vo: Sil vâ nia de Cás si Lima
Mem bro Efe ti vo: José Alves de Andra de

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di-
an te e es tú dio

Rua Da her Alfre do Abra hão, 82, Cen tro, ci da de de
La vras, Esta do de Mi nas Ge ra is,

– co or de na das ge o grá fi cas
21º 15’ 13” S de la ti tu de e 45º 00’11” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu-
lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 206, 218 e 229 e no
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 221 e 222, 225 – B e 225 – C, bem como 
233 e 234, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri men-
to do pe di do for mu la do pela Fun da ção Abra ham Lin-
coln, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções
cir cuns cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.710.000.475/99, de 16 de abril de 1.999.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 08245ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL280     



Bra sí lia, 22 de agos to de 2001

Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca
De acor do.

À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do De par ta-
men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 27 de agos to de 2001. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2003

(Nº 2.034/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o nal, Cul tu-
ral e Co mu ni ca ção So ci al a exe cu tar ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da-
de de Ca bre ú va, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por -

ta ria nº 523, de 29 de agos to de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o nal, Cul tu ral e
Co mu ni ca ção So ci al a exe cu tar, por três anos, sem di-
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Ca bre ú va, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.354, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 509, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ca ra ni en se São Pe dro,
na ci da de de Ma ca ra ni – BA;

2 – Por ta ria nº 512, de 24 de agos to de 200l –
Asso ci a ção dos Mo ra do res de Boa Ven tu ra –
AMBOVEN, na ci da de de Boa Ven tu ra – PB;

3 – Por ta ria nº 513, de 24 de agos to de 2001 –
Rá dio Co mu ni tá ria Ara ri pi na – FM, na ci da de de Ara -
ri pi na – PE

4 – Por ta ria nº 514, de 24 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Assis ten ci al de Ver ten te do
Lé rio (ASCAVEL), na ci da de de Ver ten te do Lé rio – PE;

5 – Por ta ria nº 515, de 24 de agos to de 2001 –
ACURF – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Uni dos por Rio
For mo so, na ci da de de Rio For mo so – PE;

6 – Por ta ria nº 518, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co ne xão 4 FM na ci da de de
San ta Ger tru des – SP;

7 – Por ta ria nº 521, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral “Pro fes so ra Elzi ta
San ta na”, na ci da de de Ne ró po lis – GO;

8 – Por ta ria nº 522, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al – Ci da de, na ci da de de Ge ne ral Sal ga do – SP;

9 – Por ta ria nº 523, de 29 de agos to de 200l–
Asso ci a ção Nova Ca bre ú va, Edu ca ci o nal, Cul tu ral e
Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Ca bre ú va – SP;

10 – Por ta ria nº 524, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Assis tên cia Co mu ni tá ria e Ensi no Pro -
fis si o na li zan te de Sete La go as – FACOMSEL, na ci -
da de de Sete La go as;

11 – Por ta ria nº 525, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ba ir ros Fun ci o ná ri os,
Incon fi den tes e Pla ta for ma – ASFIP, na ci da de de Pe -
dra Azul – MG;

12 – Por ta ria nº 526, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Di vi sa no ven se para Ra di o di fu são Co mu-
ni tá ria, Cul tu ra e Co mu ni ca ção – ADERC, na ci da de
de Di vi sa Nova – MG; e

13 – Por ta ria nº 527, de 29 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ti en se de Ra di o di fu são,
na ci da de de Ma ti as Bar bo sa – MG.

Bra sí lia, 10 de de zem bro de 2001

MC Nº 651 EM

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o-
nal Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, na ci da de de Ca -
bre ú va, Esta do de São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19
de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-

08246 Qu ar ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    281ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to-
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.002806/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 523 DE 29 DE AGOSTO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3  de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002806/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Nova Ca bre ú va
Edu ca ci o nal Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al, com
sede na Rua Luís Nu nes, nº 6, Fun dos, Ja ca ré, na ci -
da de de Ca bre ú va, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de cm 23°14’55”S e lon gi tu de em
47°03’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 91,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le -
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do
a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de 
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 126/2001 – DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53830002806/98, de
23-11-98.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca-
ci o nal, Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al – ANCABRE, lo-
ca li da de Ca bre ú va, Esta do de São Pa u lo.

I – Intro du ção

1. A Asso ci a ção Nova Ca bre ú va Edu ca ci o nal,
Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al – ANCABRE, ins cri ta
no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
02.736.909/0001-38, no Esta do de São Pa u lo, com
sede na Rua Luís Nu nes, 06 – Ja ca ré, ci da de de
Ca bre ú va – SP, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men-
to da ta do de 19 de no vem bro de 1998, subs cri to por 
re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na ex-
plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter-
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
– DOU, de 17 de de zem bro de 1999, Se ção 3, que
con tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o
seu trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e
res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12 do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3 de
ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do cu-
men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do 
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do
na Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le -
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gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de
19-2-1998, o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615,
de 3-3-1998 e Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den-
do os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men-
tar nº 2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne-
ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98) está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;

– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan-
to vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga-
is per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 8 a 118, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o  cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em sua

pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos em
área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1km, com
cen tro lo ca li za do na Rua Luís Nu nes, 6 – Ja ca ré, na ci -
da de de Ca bre ú va, Esta do de São Pa u lo, de co or de na-
das ge o grá fi cas em 23º14’55”S de la ti tu de e 47º03’l0”W 
de lon gi tu de, con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so
pu bli ca do no DOU, de 17-12-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 70 de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ma men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.

12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-
ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
so II da Nor ma nº 2/98, com pro va ção de ne ces sá ria
al te ra ção es ta tu tá ria, bem como en ca mi nha men to
do Pro je to Téc ni co, (fls. 75 a 118).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls. 111, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta-
la ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins-
cri tas em seu item 6.11. Fo lhas 121 e 122. Na oca-
sião da so li ci ta ção do li cen ci a men to da es ta ção, a
Enti da de de ve rá in di car o nome do fa bri can te e o
mo de lo do trans mis sor cer ti fi ca do para o Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de 25,0W.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
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cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de aos re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i-
to, se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Nova Ca bre ú va  Edu ca ci o nal, Cul -

tu ral e Co mu ni ca ção So ci al – ANCABRE;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José dos San tos
Vice-Pre si den te: José Khust de Sou sa
Dir. Admi nis tra ti vo: Val de cir Apa re ci do Mar co li no
Dir. Adm. Adjun to: Car los Edu ar do Min got ti
Di re tor Fi nan ce i ro: Rosa Go rão
Dir. Fin. Adjun to: Gi o va na Lu i za Bocs to
Dir. de Com. So ci al: Arnal do Luiz Lima

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di-
an te e es tú dio

Rua Luis Ni nes nº  6 – Ja ca ré, ci da de de Ca bre-
ú va, Esta do de São Pa u lo;

– co or de na das ge o grá fi cas
23º14’55” de la ti tu de e 47º03’10” de lon gi tu de,

cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro de
Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 121 e 122,
bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 
111 e que se re fe rem à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do  pela Asso ci a ção Nova
Ca bre ú va Edu ca ci o nal, Cul tu ral e Co mu ni ca ção So -
ci al – ANCABRE, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou-
tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di-
da,  den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 3830002806/98, de 23 de no vem-
bro de 1998.

Bra sí lia, 15 de mar ço de  2001. –             , Re la tor
da con clu são ju rí di ca. –            ,Re la tor da conc Iu são
téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí Iia, 16 de mar ço de 2001. – Hamilton
Magalhães Mesquita, Co or de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 229, DE 2003

( Nº 2.063/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a-
ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li-
nen se a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria na ci da de de Cris ta li na, Esta-
do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001, que au to ri za
a Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen-
se a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Cris ta li na, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 119, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,  acom pa-
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex -
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 758, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção de Rá dio Co mu ni tá ria de Po ci nhos, na ci -
da de de Po ci nhos – PB;

2 – Por ta ria nº 759, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Edu ca ti va
de Bi qui nhas, na ci da de de Bi qui nhas – MG;

3 – Por ta ria nº 760, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Edu ca ti va e Re cre a ti va Ja cu i-
pen se – Rá dio Co mu ni tá ria Ri a chão FM (ACERJ –
RCR), na ci da de de Ri a chão do Ja cu í pe – BA;

4 – Por ta ria nº 761, de 6 de de zem bro de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ser ra na de Ra di o di fu são, na 
ci da de de Ser ro – MG;

5 – Por ta ria nº 763, de 6 de de zem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Co mu ni ca ção e Ação So -
ci al na ci da de de So le da de – PD; 

6 – Por ta ria nº 764, de 6 de de zem bro de 2001 – 
Asso ci a ção Co mu ni tá ria do Ba ir ro dos Fun ci o ná ri os –
Fru ta de Le i te/MG, na ci da de de Fru ta de Le i te – MG;
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7 – Por ta ria nº 765, de 6 de de zem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Fa mí lia de Vi ra dou ro, na
ci da de de Vi ra dou ro – SP;

8 – Por ta ria nº 766, de 6 de de zem bro de 2001 
û Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li-
nen se, na ci da de de Cris ta li na – GO;

9 – Por ta ria nº 767, de 6 de de zem bro de 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria So le da den se, na ci da de
de So le da de de Mi nas – MG;

10 – Por ta ria nº 768, de 6 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Artís ti ca
Fo lha do Bo que i rão, na ci da de de Cu ri ti ba – PR; e

11 – Por ta ria nº 769, de 6 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ma ter Dei de Pi ra ju,
na ci da de de Pi ra ju – SP.

Bra sí lia, 22 de fe ve re i ro de 2002

MC Nº 60 EM

Bra sí lia, 25 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de Asso ci a ção de Mo ra do res Co-
mu ni da de Cris ta li nen se, na ci da de de Go iás, ex plo re
o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria em con for mi-
da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi-
da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di-
fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e
a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des
pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci-
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be -
né fi cas em to dos os se gui men tos, e a to dos es ses
nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-

ti vo nº 53670.000078/99, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci-
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 766, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53670.000078/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção do Mo ra do res
Co mu ni da de Cris ta li nen se, com sede na Rua Arlin-
do Agui ar nº 984, Q. 73, lote 05, Se tor Ae ro por to, na 
ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go iás, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen-
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te Io ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 16º46’58”S e lon gi tu de
47º37’01”W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

 Pi men ta da Ve i ga

RELATÓRIO Nº 431/2001-DOSR./SSR./MC

Referência: Pro ces so nº 53.670.000.078/99, de
15-3-99.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu-
ni da de Cris ta li nen se, lo ca li da de de Cris ta li na, Esta do
de Go iás.
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I – Intro du ção

1. Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta-
li nen se, ins cri ta no sob o nú me ro 03.007.256/0001-19,
no Esta do de Go iás, com sede na Rua Arlin do Agui ar,
584, Q. 73, lote 5, Se tor Ae ro por to, Ci da de de Cris ta li-
na, GO, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, por meio de re que ri men to da ta do de 3
de mar ço de 1999, subs cri tos pelo re pre sen tan te le gal,
de mons tran do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de 
5 de no vem bro de 2001, Se ção 3, que con tem pla o lo -
gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a
do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Re la tó rio

• Atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha nº 1, bem como a do cu men ta ção
apre sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te
pro ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le-
gis la ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, 
o Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni-
tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 02/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den-
do ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;

– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-
pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal de 

ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co or de na-
das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 1 a 223, dos au tos.

Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini ci-
al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

i in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km.,
com cen tro lo ca li za do na Rua Obsi di a da, Q. 37, Lt.
09, Se tor Oes te, Ci da de de Cris ta li na, Esta do de Go -
iás, de co or de na das ge o grá fi cas em 16º46’58”S de
la ti tu de e 47º37’1”W de lon gi tu de, con so an te aos da -
dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU, de
9-9-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 222, de no mi-
na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.
Pos te ri or men te foi in di ca do o real en de re ço, que foi
ace i to e ana li sa do por Enge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
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12. Foi dado o pa re cer pelo INDEFERIMENTO
da Enti da de, fls. 73, no en tan to, hou ve o re cur so às
fls. 71, que foi pro vi do as fls. 79. Se gui ram-se di li-
gên ci as para al te ra ção es ta tu tá ria, apre sen ta ção do
su bi tem 6.7, I, II, IV, V e pos te ri or men te a apre sen-
ta ção do su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni co), da Nor ma
nº 2/98. (fls. 131, 199, 215 e 224).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 227, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su mi-
das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de
com a Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins -
cri tas em seu item 6.11, fo lhas 235 e 236.

15. É o re la tó rio.

IV – CONCLUSÃO/OPINAMENTO

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra -
ba lhos de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins -
tru ção dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol
de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le -
gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção de Mo ra do res Co mu ni da de Cris ta li-

nen se

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: João Ba tis ta Mi chel
Vice-Pre si den te: Dar ci Kra mer
1º Se cre tá rio: Se no ir Lui
2º Se cre tá rio: Gil ber to Sil va Men des
1º Te sou re i ro: Eze qui el Osmar Sipp
2º Te sou re i ro: Le o nel Var gel Cam pos

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te
e es tú dio

Rua Arlin do Agui ar, 584, Q. 73, lote 05, Se tor
Ae ro por to, Ci da de de Cris ta li na, GO

– co or de na das ge o grá fi cas
16º 46’ 58” S de la ti tu de e 47º 37’01” W de lon gi tu-

de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For mu lá-
rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 227 e “Ro te i ro de Aná li-
se de Insta la ção da Esta ção de RadCOM”, fls. 235 e 236, 
que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção de Mo -
ra do res Co mu ni da de Cris ta li nen se, no sen ti do de
con ce der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex-
plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na
lo ca li da de pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns-
cri tas no Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53.670.000.078/98, de 15 de mar ço de 1999.

Bra sí lia, 21 de no vem bro de 2001. –                    ,
Re la tor da con clu são ju rí di ca . –                         , Re la tor
da con clu são téc ni ca

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 23 de no vem bro de 2001. – Hamilton
de Magalhães Mesquita, Cor de na dor-Ge ral.

(À Co mis são de Edu ca ção (de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 230, DE 2003

Apro va o ato que au to ri za a ASSO-
CIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL
RIO DAS PEDRAS a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás.

O con gres so na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 89, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri-
za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe -
dras a exe cu tar, por três anos, sem di re i to do ex clu-
si vi da de, ser vi ço do ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.
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MENSAGEM Nº 205, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII com bi na do com 

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, de Expo si ções de 
Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca-
ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra zo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o-
di fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 153, de 6 de de zem bro do 2001 
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de La goa da
Pra ta – ACLAP, na ci da de de La goa da Pra ta – MG;

2 – Por ta ria nº 814, de 21 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Ami gos de Las -
san ce, na ci da de de Las san ce-MG;

3 – Por ta ria nº 818, de 21 de de zem bro de
2001 – Asso ci a ção de De sen vol ven do Co mu ni tá rio
e Cul tu ral de Sa na dor Sal ga do Fi lho, na ci da de de
Se na dor Sal ga do Fi lho – RS;

4 – Por ta ria nº 79, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Se a ra – ACS, na ci da de de 
Vár zea da Pal ma – MG;

5 – Por ta ria nº 82, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria de Ma ra po a ma, na ci da de de Ma ra po a-
ma – SP;

6 – Por ta ria nº 85, de 29 de ja ne i ro do 2002 –
Asso ci a ção dc Di fu são Co mu ni tá ria Ouro Ver de, na
ci da de de Ouro Ver de – SP;

7 – Por ta ria nº 28, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ca tó li ca de Ra di o di fu são
Be la vis ten se, na ci da de de São Sé bas tião da Bela
Vis ta – MG; e

8 – Por ta ria nº  89, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras,
na ci da de de Qu i ri nó po lis – GO.

Bra sí lia, 1º de abril de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so

MC Nº 124 EM

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral
Rio das Pe dras, na ci da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de
Go iás,  ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria,

em con for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti-
tu i ção e a Lei nº  9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu-
são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral dez lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mais, tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000439/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pimenta da Veiga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 89 DE 29 DE JANEIRO DE 2002

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de mas atri bu i ções, con si de ram do o dis pos to nos 
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000439/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria e
Cul tu ral Rio das Pe dras, com sede na Rua 13 nº 5,
Qu a dra 15, lote 26, Con jun to Rio Pre to, Cen tro, na ci -
da de da Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás, a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de
três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, do 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qün tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.
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Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 18º26’54”S o lon gi tu de em
50º27’10”W, uti li zan do a fre qüên cia de 879 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da-
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me -
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra-
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pimenta da Veiga .

RELATÓRIO Nº 19/2002 – DOSR/SSR/MC

Referência: Pro ces so nº 53.670.000.439198, de
20-8-98.

Objeto: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Interessado: Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu-
ral Rio das Pe dras, lo ca li da de de Qu i ri nó po lis, Esta do
de Go iás.

I – Intro du ção

1. Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das
Pe dras, ins cri ta no GC sob o nú me ro
02.684.146/0001-29, no Esta do de Go iás, com sede 
na Rua 3, nº 5, Qd. 15, Lote 26, Con jun to Rio Pre to,
Ci da de de Qu i ri nó po lis – GO, di ri giu-se ao Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de
re que ri men to da ta do de 19 de agos to de 1998,
subs cri tos pelo re pre sen tan te le gal, de mons tran do
in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta-
da como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter-
mos do Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União –
DOU, de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con-
tem pla o lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu
trans mis sor, as sim como o sis te ma ir ra di an te e res-
pec ti vo es tú dio

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter -
mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 
2.615, de 03 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao
Mi nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos re sen tes
au tos.

II – Re la tó rio

i atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao mos trar in te res se em ex plo rar o ser vi-
ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar
seus equi pa men tos trans mis so res, com ple men tan do
com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e co or de na-
das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na ção de ca nal
para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do os re qui si tos
do 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº 2/98 e, ain da, jun -
tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98, cor res pon den do ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res-

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está
con ti da no in ter va lo de fo lhas 1 à 2.012, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Re la tó rio

i in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
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em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 k~n,
com cen tro lo ca li za do na Rua Fran cis co Cor rêa Ne-
ves, nº 100, 30 an dar, c~en tro, Ci da de de Qu i ri nó po-
lis, Esta do de Go iás, de co or de na das ge o grá fi cas em
26’ 54” 5 de la ti tu de e 500 27 10” W de lon gi tu de, con -
so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do no
DOU, de 18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que os cál cu los ini ci al men te efe tu a dos es tão cor re tos
e que, por con se guin te, as co or de na das ge o grá fi cas
in di ca das de vem ser man ti das, pelo que se de pre en-
de da me mó ria do do cu men to de fo lhas 1095, de no-
mi na do de “Ro te i ro de Aná li se Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, I, II, III, IV, V e
VIII, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11 (Pro je to Téc ni-
co) da Nor ma nº 2/98 (fls. 1.071 e 1.097).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 2000, fir -
ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re su-
mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor, an te na e tor re e li nha de trans mis sor),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di an te e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ins ta la ção da an te na e de ir ra di-
a ção, com in di ca ção de ca rac te rís ti cas elé tri cas da
an te na.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma nº 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas
em seu item 6.11, fo lhas 2010 e 2011.

15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos

de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Rio das

Pe dras

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Né lio Mar tins Pe re i ra
Vice-Pre si den te: Eli Alves Ro dri gues
Se cre tá rio: Ron ne Cé sar Mar tins
Te sou re i ro: Gil mar Alves da Sil va

– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di-
an te e es tú dio

– Rua Fran cis co Cor rêa Ne ves, 100, 3º an dar,
Cen tro, Ci da de de Qu i ri nó po lis, Esta do de Go iás

– co or de na das ge o grá fi cas

18º26’54”S de la ti tu de e 50º27’10”W de lon gi-
tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 2000 e
“Ro te i ro de Aná li se de Insta la ção da Esta ção de
RADCOM”, fls. 2010 e 2011, que se re fe re à lo ca li-
za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu ni-
tá ria e Cul tu ral Rio das Pe dras, no sen ti do de con ce-
der-lhe a Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de
pre ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53.670.000.439/98, de 20 de
agos to e 1998.

Bra sí lia, 14 de ja ne i ro de 2002.

Éri ca Alves Dias, Re la to ra da Con clu são Ju rí-
di ca.

Adri a na Re sen de Ave lar Ra be lo, Re la to ra da
Con clu são Téc ni ca.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.
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De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 15 de ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

(À Co mis são de Edu ca ção – De ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 231, DE 2003

(Nº 2.118/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são
à Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita-
guary Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, para 
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
San ta Cruz do Ara ri, Esta do do Pará.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 740, de 6 de de zem bro de 2001, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, para exe cu tar por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço da ra di o di-
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com fins ex-
clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de San ta Cruz do 
Ara ri, Esta do do Pará.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 146, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa-
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te da
Por ta ria nº 740, de 6 de de zem bro de 2001, que ou -
tor ga per mis são à Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra
Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, para exe cu-
tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi-
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci -
da de de San ta Cruz do Ara ri, Esta do do Pará.

Bra sí lia, 5 de mar ço de 2002. – Fer nan do Hen -
ri que Car do so.

MC. nº 141/EM.

Bra sí lia, em 14 de fe ve re i ro de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so nº

53720.000193/2000, de in te res se da Fun da ção Rá-

dio FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con -
ce i ção, ob je to de per mis são para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de San ta
Cruz do Ara ri, Esta do do Pará.

2. De acor do com o art. 13, § 1º, do Re gu la men-
to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De -
cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re -
da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24
de de zem bro de 1996, não de pen de rá de edi tal a ou -
tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

3. Cum pre res sal tar que o pe di do se en con tra
de vi da men te ins tru í do, de acor do com a le gis la ção
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi-
ca ções exi gi das para a exe cu ção do ser vi ço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da in clu-
sa por ta ria.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 32 do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o-
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 740, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to no
art. 13, § 1º, do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de
ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996, e ten -
do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53720.000193/2000, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Fun da ção Rá dio
FM Edu ca do ra Ita guary Nos sa Se nho ra da Con ce i-
ção para exe cu tar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i-
to de ex clu si vi da de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em fre qüên cia mo du la da, com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos, na ci da de de San ta Cruz do Ara ri, Esta do
do Pará.

Art. 2º A per mis são ora ou tor ga da re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções as su mi-
das pois ou tor ga da.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER Nº 240/2001

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53720.000193/00

Inte res sa da: Fun da ção Rá dio FM. Edu ca do ra
Ita guary Nos sa Se nho ra Da Con ce i ção

Assun to: Ou tor ga de ser vi ço de ra di o di fu são.

Emen ta: – Inde pen de de edi tal a ou tor ga para
ser vi ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te
edu ca ti vos.

         – Aten di men to das exi gên ci as es ta be le ci-
das no Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são e
na Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 651/99.

Con clu são: Pelo de fe ri men to.

I – Os Fatos

A Fun da ção Rá dio FM Edu ca do ra Ita guary
Nos sa Se nho ra da Con ce i ção, com cede ca ci da de
de Pon ta de Pe dras, Esta do do Pará, re quer lhe seja 
ou tor ga da per mis são para exe cu tar o ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de San ta
Cruz do Ara ri – Pará, me di an te a uti li za ção do ca nal
245 E, pre vis to no Pla no Bá si co de Dis tri bu i ção de
Ca na is do re fe ri do ser vi ço.

2. Tra ta-se de fun da ção de di re i to pri va do, sem 
fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis-
tra ti va e fi nan ce i ra, cujo ob je ti vo prin ci pal é pro mo-
ver, me di an te con ces são ou per mis são, pro gra mas
in for ma ti vos, cul tu ra is e re cre a ti vos por te le vi são, rá -
dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

3. Para aten der aos re qui si tos es ta be le ci dos
pela le gis la ção de ra di o di fu são, a en ti da de apre sen-
tou toda a do cu men ta ção per ti nen te.

4. A es cri tu ra pú bli ca com o es ta tu to so ci al da
en ti da de en con tra-se de vi da men te ma tri cu la da no
Re gis tro Ci vil de Pes so as Ju rí di cas, Li vro “A – 1”,
sob o nº 34, em 24 de ju lho de 1995, na ci da de de
Pon ta de Pe dras – Pará, aten den do a to dos os re-
qui si tos dis pos tos no Có di go Ci vil Bra si le i ro e na le-
gis la ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são.

5. O car go de Di re tor Pre si den te, que terá
man da to de três anos, con for me art. 16 do Esta tu to,
está ocu pa do pelo Sr. Ange lo Ma ria Ri va to, ca ben do
a ele re pre sen ta ção ati va e pas si va da Fun da ção,
nos atos de sua ad mi nis tra ção.

6. Estão pre vis tos tam bém os car gos de Di re-
tor Fi nan ce i ro, ocu pa do pela Srª Ester Ma ria Ta va-
res de Alen car e de Di re tor Se cre tá rio, ocu pa do pelo 
Sr. Ma no el Geni Pe la es Mon te i ro.

II – Do Mé ri to

7. A ou tor ga de per mis são, con ces são e au to ri-
za ção paa exe cu tar ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e 
de sons e ima gens está ad mi ti da na Cons ti tu i ção Fe -
de ral (art. 21, in ci so XII, alí nea a).

8. É tam bém a Car ta Mag na, em seu art. 223,
que atri bui ao Po der Exe cu ti vo com pe tên cia para ou -
tor gar con ces são, per mis são e au to ri za ção para o re -
fe ri do ser vi ço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do cor res pon den te ato à de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal.

9. O Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu-
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu-
bro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi 
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, pu bli ca do no D.O.U. de 26 sub se qüen te, dis -
pen sa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi-
ço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos.

“Art. 13. ...............................................
(...)
§ 1º É dis pen sá vel a li ci ta ção para ou -

tor ga para exe cu ção de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti-
vos”.

10. A do cu men ta ção ins tru tó ria con cer nen te à
en ti da de e aos seus di re to res está em or dem. A en ti-
da de en ca mi nhou a de cla ra ção pre vis ta na Por ta ria
Inter mi nis te ri al nº 651, de 15 de abril de 1999, pu bli-
ca da no DOU de 19 de abril de 1999.

11. O de fe ri men to da ou tor ga pre ten di da não
im pli ca rá des cum pri men to dos li mi tes fi xa dos pelo
De cre to-Lei nº 236/67, quan to aos di re to res, con for-
me de cla ra ção fir ma da por eles e jun ta da à fl. 31 dos
pre sen tes au tos.

III – Conclusão

Estan do o pro ces so de vi da men te ins tru í do, em
con for mi da de com os dis po si ti vos le ga is que re gem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nha-
dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi-
ços de Ra di o di fu são para pros se gui men to.

Pos te ri o men te à de ci são da ou tor ga, o pro ces so
de ve rá ser en ca mi nha do ao Con gres so Na ci o nal,
onde o ato de ou tor ga será apre ci a do, con for me dis -
põe a Cons ti tu i ção Fe de ral (art. 223).

É o pa re cer sub-cen su ra.
Bra sí lia, em 19 de no vem bro de 2001. _ Fer nan-

do Sam pa io Net to, Asses sor Ju rí di co.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 08257ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL292     



De acor do. À con si de ra ção do Sr. Di re tor do De -
par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, em 19 de no vem bro de 2001. _ Na po-
leão Va la da res, Co or de na dor-Ge ral de Ou tor ga.

À Con si de ra ção do Sr. Se cre tá rio de Ser vi ços
de Ra di o di fu são.

Bra sí lia, em 19 de no vem bro de 2001. _ Anto-
nio Car los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou -
tor ga de Ser vi ços de Ra di o di fu são.

Enca mi nhem-se os au tos à dou ta Con sul to ria
Ju rí di ca, para pros se gui men to.

Bra sí lia, em 19 de no vem bro de 2001. _ Anto-
nio Car los Tar de li, Se cre tá rio de Ser vi ços de Ra di o-
di fu são, Inte ri no.

À Co mis são de Edu ca ção (de ci são ter -
mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 232, DE 2003

(Nº 2.132/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Fra ter nal de Qu i xa dá _ AFRAQ a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni-
tá ria na ci da de de Qu i xa dá, Esta do do
Ce a rá.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 95, de 29 de ja ne i ro de 2002, que au to ri za a
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá – AFRAQ a exe cu-
tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i xa dá,
Esta do do Ce a rá.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 206, DE 2002

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub -
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as. acom pa-
nha das de Expo si ções

Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co -
mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo pra zo
de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes
atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 90, de 29 de Ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Assis tên cia So ci al-Casa da Ben ção,
na ci da de de Ta gua tin ga – DF;

2 – Por ta ria nº 91, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção dos Mo ra do res do Lo te a men to Estre la do 
Mar, na ci da de de Ta man da ré – PE;

3 – Por ta ria nº 92, de 29 de Ja ne i ro de 2002 –
ASCOM. Assis tên cia So ci al Co mu ni tá ria, na ci da de
de Ipa ba – MG;

4 – Por ta ria nº 93, de 29 de Ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Frei Odo ri co Vir ga,
na ci da de de Fron te i ra – MG;

5 – Por ta ria nº 94, de 29 de Ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de lati, na ci da de
de Iati – PE;

6 – Por ta ria nº 95, de 29 de Ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Fra ter nal do Qu i xa dá – AFRAQ, na ci da-
de de Qu i xa dá – CE;

7 – Por ta ria nº 96, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção de Ami gos da Zona Nor te, na ci da de de
Na tal – RN;

8 – Por ta ria nº 97, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Ami gos do Bri ga de i ro, na ci da de
de Ervá lia – MG;

9 – Por ta ria nº 98, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
.Asso ci a ção Be ne fi cen te Te i xe i ren se, na ci da de de
Te i xe i ras – MG; e

10 – Por ta ria nº 99, de 29 de ja ne i ro de 2002 –
Asso ci a ção Cul tu ral Alto do Ari can ga – ES, na ci da de
de Ibi ra çu – ES.

 Bra sí lia, 19 de abril de2002. – Fer nan do Hen ri-
que Car do so.

MC 00130 EM

Bra sí lia, 7 de fe ve re i ro de 2002.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá –
AFRAQ, na ci da de de Qu i xa dá, es ta do do Ce a rá, ex -
plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con -
for mi da de com o ca put do art. 223. da Cons ti tu i ção e
a Lei nº 9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi-
ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io
da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da-
de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço  da ra di o di fu-
são. de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a
se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu-
lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a-
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia. es sas ações
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per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas. tam bém, ser vem
de elo à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to -
dos os se gui men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la-
ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie. de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da. cons ta tan-
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53650.002018/98, que ora faço acom pa nhar. com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos edu ca ci o-
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre -
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so -
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º, do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 95, DE 29 DE JANEIRO DE 2002

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções. con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju -
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro -
ces so Admi nis tra ti vo nº 53650.002018/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Fra ter nal de Qu -
i xa dá – AFRAQ, com sede na Rua Dom Lu cas, nº
844, Ba ir ro Alto São Fran cis co, na ci da de de Qu i xa-
dá. Esta do do Ce a rá, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di-
fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di -
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen-
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com 
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge -
o grá fi cas com la ti tu de em 04°57’52”S e lon gi tu de
em 39°00’18”W, uti li zan do a fre qüên cia de
l04,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga-
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter -
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de 
de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta  da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 4/ 2002– DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: pro ces so nº 53.650.002.018/98,
de10-9-98

Obje to: re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção de ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria

Inte res sa do: Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá,
Esta do do Ce a rá

I – Ntrodução

 1. Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dá, ins cri ta no
CGC   sob o nú me ro 02.273.232/0001-49, no Esta do
do Ce a rá, com sede na Rua Dom Lu cas, 844, Alto
São Fran cis co, Ci da de de Qu i xa dá, CE, di ri giu-se ao
Se nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por
meio de re que ri men to da ta do de 9 de se tem bro de
1998, subs cri to por re pre sen tan te le gal, de mons tran-
do in te res se na ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, na lo ca li da de que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU.,
de 18 de mar ço de 1999, Se ção 3, que con tem pla o
lo gra dou ro onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.

3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, nos ter mos do
ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu-
são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de
3 de ju nho de 1998”, apre sen tan do ao Mi nis té rio a do -
cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au tos.

II – Relatório

• atos cons ti tu ti vos da en ti da de/do cu men tos
aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá-
ria, apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e
Nor ma nº 2/98, de 6-8-1998.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
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co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98) está con ti da   nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, em face dos di ta mes le ga is
per ti nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no Inter va lo de fo lhas 1 a 130 dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
de par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Relatório

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cír cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Rua Dom Lu cas, 844, Alto
São Fran cis co, Ci da de de Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá,
de co or de na das ge o grá fi cas em 04º57’59”S de la ti tu-
de e 39º01’09” W de lon gi tu de, con so an te aos da dos
cons tan tes do Avi so pu bli ca do no DOU., de
18-3-1999, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que, as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 69, de no mi na do de “Ro te i ro de
Aná li se Téc ni ca de Rad Com”. Pos te ri or men te fo ram
in di ca das as re a is co or de na das, que fo ram ace i tas e
ana li sa das por en ge nhe i ro res pon sá vel.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
– ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para al te ra ção es ta-

tu tá ria e apre sen ta ção do su bi tem 6.7, in ci sos I, II, III
e V, e pos te ri or men te o su bi tem 6.11, (Pro je to Téc ni-
co), da Nor ma nº 2/98, (fls. 73 e 97).

13. Cum pri das as exi gên ci as, foi ex pe di do o
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 116, fir ma-
do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel onde es tão re su mi-
das as  se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo ca li-

za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.

14. Se gue-se o Ro te i ro de Ve ri fi ca ção de Insta -
la ção da Esta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com
a Nor ma 2/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em 
seu item 6.11, fo lhas 128 e 129.

15. É o re la tó rio.

IV – Con clu são/Opi na men to

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra ba lhos
de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção do ser -
vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a ins tru ção
dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me do rol de do -
cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is com a le gis la-
ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Fra ter nal de Qu i xa dé

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: Fran cis co Kit da re Lobo de Car va lho
Vice-Pre si den te: Ele u si na Lo pes Aze ve do
Se cre tá rio: Ma ria Mô ni ca Lu ce na Lima
Te sou re i ro: Antô nia de Fá ti ma Lo pes Ro dri gues
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– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di-
an te e es tú dio

Rua Dom Lu cas, 844, Alto São Fran cis co, Ci da-
de de Qu i xa dá, Esta do do Ce a rá

– co or de na das ge o grá fi cas
04º 57’ 52” S de la ti tu de e 39º 00’ 18” W de lon gi-

tu de, cor res pon den tes aos da dos cons tan tes no “For -
mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas”, fls. 116 e “Ro te i ro
de Aná li se de ins ta la ção da Esta ção de RADCOM”,
fls. 128 e 129, que se re fe re à lo ca li za ção da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Fra ter-
nal de Qu i xa dá, no sen ti do de con ce der-lhe a Ou tor-
ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi ço de ra -
di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre ten di da,
den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.650.002.018/98, de 10 de se tem-
bro de 1.998.

Bra sí lia, 7 de ja ne i ro de 2002.

Re la tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca

De acor do.
Á con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia, 9 de Ja ne i ro de 2002. – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Se cre tá rio

de Ser vi ços de Ra di o di fu são.
Bra sí lia, 11 de Ja ne i ro de 2002. – Anto nio Car -

los Tar de li, Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de
Ser vi ços de Ra di o di fu são.

À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 233, DE 2003

(Nº 2.248/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci-
a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de a exe cu-
tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de São Luis, Esta do do Ma ra-
nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 311, de 25 de maio de 2001, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de 

ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de São Luis, Esta -
do do Ma ra nhão.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.203, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom -
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi -
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções
para exe cu tar pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 296, de 21. de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de Xi -
que-Xi que, na ci da de de Xi que-Xi que – BA;

2 – Por ta ria nº 805, de 28 de de zem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Sa gra do Co ra ção
de Je sus do Ba ir ro San ta nen se, na ci da de do Ita ú na.
– MG,

3 – Por ta ria nº 288, de 16 de maio de 2001 – Aral 
Mo re i ra Asso ci a ção Co mu ni tá ria – AMAC, na ci da de
de Aral Mo re i ra – MS;

4 – Por ta ria nº 296, de 16 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Nova FM
na ci da de de Ba ca bal – MA;

5 – Por ta ria nº 302, de 16 de maio da 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pró Cam pus, na ci da de de
Ca xi as do Sul – RS;

6 – Por ta ria nº 311, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, na ci da de de
S. Luís – MA;

7 – Por ta ria nº 313, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Ami gos de Se ve ri a-
no de Alme i da (ACCASA), na ci da de de Se ve ri a no de
Alme i da – RS;

8 – Por ta ria nº 318, de 25 de maio de 2001 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria “Ami gos de Con -
ce i ção do Lago–Açu”, na ci da de de Con ce i ção do
Lago–Açú – MA;

9 – Por ta ria nº 455, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Pon ta li nen se Edu ca ti va e Cul tu ral, na ci -
da de de Pon ta li na – GO;

10 – Por ta ria nº 459, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio, Jor nal e Te le vi são Gra-
men se, na ci da de de São Se bas tião da Gra ma – SP;

11 – Por ta ria nº 460, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção de Mo ra do res do Ba ir ro Ben to Mar ques
–COHAB, na ci da de de Ta ra u a cá – AC;
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12 – Por ta ria nº 463, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção do Alto São
Fran cis co – SOCIALTO, na ci da de de Pi um hi – MG;

13 – Por ta ria nº 44, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Pal mas, na ci da de de
Pal mas – PR; e

14 – Por ta ria nº 465, de 22 de agos to de 2001 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Bar re i ros na ci da de de
Bar re i ros – PE.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2001. – Mar co Ma ci el.

MC. 00442 EM

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou -

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para 
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
So li da ri e da de, com sede na ci da de de São Luís,
Esta do do Ma ra nhão, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu-
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe -
ve re i ro de 1998.

2. A re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser -
vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo -
io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de  re cep ti-
vi da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o-
di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to
e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des
pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti-
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com  co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu -
ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo 
à in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de tem ri nei aná li-
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons -
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem,
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra-
ti vo nº 53720.000034/00, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu-
ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 311, DE 25 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720000034/00, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li-
da ri e da de, com sede na Ave ni da 15, casa 5 III Con -
jun to Co hab Anil, na ci da de de São Luís, Esta do do
Ma ra nhão, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu-
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu-
si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o 
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o-
grá fi cas com la ti tu de em 02º32’55”S e lon gi tu de em
44º12’59”W, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3 MHz.

Ar. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

RELATÓRIO Nº 105/2001-DOSR/SSR/MC

Re fe rên cia: Pro ces so nº 53720000034/00, de
24-1-00.

Obje to: Re que ri men to de ou tor ga de au to ri za-
ção para a ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são
Co mu ni tá ria.

Inte res sa do: Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri-
e da de, lo ca li da de de São Luiz, Esta do do Ma ra nhão.

I – Introdução

1. A Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de, ins -
cri ta no CGC/MF ou CNPJ sob o nú me ro
02.926.001/0001–97, no Esta do do Ma ra nhão, com
sede na Ave ni da 15, nº 33, III – Con jun to COHAB Anil
, ci da de de São Luiz – MA, di ri giu-se ao Se nhor Mi nis-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, por meio de re que-
ri men to da ta do de 13 de ja ne i ro de 2000, subs cri to
por re pre sen tan te le gal, de mons tran do in te res se na
ex plo ra ção do Ser vi ço de Ra di o di fu são que in di ca.

2. A en ti da de, que do ra van te pas sa a ser tra ta da
como re que ren te, ba se ou o seu ple i to nos ter mos do
Avi so pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União – DOU, de
17 de de zem bro de 2000, Se ção 3, que con tem pla a
lo ca li da de onde pre ten de ins ta lar o seu trans mis sor,
as sim como o sis te ma ir ra di an te e res pec ti vo es tú dio.
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3. A re que ren te, por fi nal, so li ci ta “a de sig na ção
de ca nal para a pres ta ção do re que ren te ser vi ço, nos
ter mos do ar ti go 12, do Re gu la men to do Ser vi ço de
Ra di o di fu são Co mu ni tá ria, apro va do pelo De cre to nº
2.615, de 3 de ju nho de 1998.”, apre sen tan do ao Mi -
nis té rio a do cu men ta ção cons tan te dos pre sen tes au -
tos.

II – Relatório

• Atos Cons ti tu ti vos da Enti da de/Do cu men tos
Aces só ri os

4. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços de
Ra di o di fu são, por de ter mi na ção do Se nhor Se cre tá-
rio de Ser vi ços de Ra di o di fu são, pas sa ao exa me do
ple i to for mu la do pela re que ren te, con subs tan ci a do na 
Pe ti ção de fo lha 1, bem como a do cu men ta ção apre -
sen ta da, re la tan do toda a ins tru ção do pre sen te pro -
ces so ad mi nis tra ti vo, em con for mi da de com a le gis la-
ção, es pe ci al men te a Lei nº 9.612, de 19-2-98, o Re -
gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria,
apro va do pelo De cre to nº 2.615, de 3-3-98 e Nor ma
nº 2/98, de 6-8-98.

5. A re que ren te, como men ci o na do na in tro du-
ção (item 1), ao de mons trar in te res se em ex plo rar o
ser vi ço, faz in di ca ção da lo ca li da de onde pre ten de
ins ta lar seus equi pa men tos trans mis so res, com ple-
men tan do com o en de re ço da res pec ti va es ta ção e
co or de na das ge o grá fi cas, além de pe dir a de sig na-
ção de ca nal para a pres ta ção do ser vi ço, aten den do
os re qui si tos do item 6.4 da Nor ma Com ple men tar nº
2/98 e, ain da, jun tan do a do cu men ta ção ne ces sá ria.

6. A do cu men ta ção (item 6.7 e in ci sos, da Nor -
ma nº 2/98), está con ti da nos au tos, cor res pon den do
ao se guin te:

– Esta tu to So ci al;
– ata de cons ti tu i ção e ele i ção de di ri gen tes;
– de cla ra ções e com pro van tes re la ti vos a res -

pon sa bi li da des e obri ga ções de di ri gen tes, en quan to
vin cu la dos à en ti da de, face aos di ta mes le ga is per ti-
nen tes;

– ma ni fes ta ções de apo io da co mu ni da de;
– plan tas de ar ru a men to, com in di ca ção do lo cal

de ins ta la ção do sis te ma ir ra di an te, e res pec ti vas co -
or de na das ge o grá fi cas;

– in for ma ções com ple men ta res de di ri gen tes da 
en ti da de, como de cla ra ção de re si dên cia e de cla ra-
ção de fiel cum pri men to às nor mas, re co lhi men to da
taxa de ca das tro e có pi as de do cu men tos pes so a is.

7. Toda a do cu men ta ção men ci o na da está con ti-
da no in ter va lo de fo lhas 3 à 199, dos au tos.

8. Ana li sa dos os do cu men tos apre sen ta dos ini -
ci al men te e após o cum pri men to de exi gên ci as, este
De par ta men to cons ta tou con for mi da de le gal e nor-
ma ti va, pelo que pas sa a exa mi nar as in for ma ções
téc ni cas de re le vân cia.

III – Relatório

• in for ma ções téc ni cas
9. Pre li mi nar men te, a re que ren te in di cou em

sua pe ti ção que os equi pa men tos se ri am ins ta la dos
em área abran gi da pelo cir cu lo de raio igual a 1 km,
com cen tro lo ca li za do na Ave ni da 15 – casa 5 – III –
Con jun to COHAB Anil, na ci da de de São Luiz, Esta do
do Ma ra nhão, de co or de na das ge o grá fi cas em
02°32’55”S de la ti tu de e 44°12’59”W de lon gi tu de,
con so an te aos da dos cons tan tes do Avi so pu bli ca do
no DOU, de 17-12-00, Se ção 3.

10. A aná li se téc ni ca de sen vol vi da, de mons tra
que as co or de na das ge o grá fi cas in di ca das de ve ri am
ser man ti das, pelo que se de pre en de da me mó ria do
do cu men to de fo lhas 165, de no mi na do da Aná li se
Téc ni ca de Rad Com”.

11. O mes mo do cu men to tra ta de ou tros da dos,
con for me se se gue:

– in for ma ções so bre ge ra ção de co or de na das
ge o grá fi cas, ins tru ções so bre co or de na das co in ci-
den tes com os le van ta men tos do IBGE;

– com pa ti bi li za ção de dis tan ci a men to do ca nal;
– si tu a ção da es ta ção em fa i xa de fron te i ra, en -

de re ço pro pos to para ins ta la ção da an te na;
– plan ta de ar ru a men to, en de re ços da sede e do 

sis te ma ir ra di an te;
ou tros da dos e con clu são.
12. Se gui ram-se di li gên ci as para a apre sen ta-

ção da do cu men ta ção elen ca da no su bi tem 6.7 in ci-
sos I e II da Nor ma 2/98, ten do sido o pro je to téc ni co
en ca mi nha do vo lun ta ri a men te, so li ci tou-se ape nas a
ade qua ção do mes mo à Nor ma 2/98, (fls. 170 à 199).

13. Ao cum prir as exi gên ci as, foi en ca mi nha do o 
“For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni cas” – fls 171 e 172, 
fir ma do pelo en ge nhe i ro res pon sá vel, onde es tão re -
su mi das as se guin tes in for ma ções:

– iden ti fi ca ção da en ti da de;
– os en de re ços da sede ad mi nis tra ti va e de lo-

ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te e es tú dio;
– ca rac te rís ti cas téc ni cas dos equi pa men tos

(trans mis sor) e aces só ri os (an te na e cabo co a xi al),
com in di ca ção da po tên cia efe ti va ir ra di a da e in ten si-
da de de cam po no li mi te da área de ser vi ço;

– di a gra mas de ir ra di a ção do sis te ma ir ra di an te
e ca rac te rís ti cas elé tri cas.
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14. Se gue-se o ro te i ro de ve ri fi ca ção de ins ta la-
ção da es ta ção, cons ta tan do-se con for mi da de com a
Nor ma 02/98, em es pe ci al as exi gên ci as ins cri tas em
seu item 6.11. Fo lhas 194 e 195.

 15. É o re la tó rio.

IV – Conclusão/Opinamento

16. O De par ta men to de Ou tor ga de Ser vi ços
de Ra di o di fu são, a quem cabe a con du ção dos tra-
ba lhos de ha bi li ta ção de in te res sa dos na ex plo ra ção
do ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con clui a
ins tru ção dos pre sen tes au tos, após de ti do exa me
do rol de do cu men tos, os qua is es tão com pa tí ve is
com a le gis la ção ati nen te.

17. Assim, a re que ren te, de acor do com o seu
Esta tu to So ci al, e nos ter mos de seu re que ri men to,
aten de os re qui si tos le ga is e nor ma ti vos ao seu ple i to,
se guin do-se in for ma ções bá si cas so bre a en ti da de:

– nome
Asso ci a ção Co mu ni tá ria So li da ri e da de;

– qua dro di re ti vo
Pre si den te: José da sil va Jú ni or
Vice-pre si den te: Ro se nil de de Je sus Fer re i ra da 

Sil va
Se cre tá rio.: Va nil so Sil va de Ara ú jo
Te sou re i ro: Lu il va Ale xan der Lima Sil va
Cons. Con sul ti vo: Mar lovy Ma ria San tos Cor rea
– lo ca li za ção do trans mis sor, sis te ma ir ra di an te

e es tú dio

Ave ni da 15 — casa 05 — III — Con jun to
COHAB Anil, ci da de de São Luiz, Esta do do Ma ra-
nhão;

– co or de na das ge o grá fi cas

02°32’55” de la ti tu de e 44°12’59” de lon gi tu de,
cor res pon den tes aos da dos dis pos tos no “Ro te i ro
de Aná li se de Insta la ção da Esta ção” – fls. 194 e
195, bem como “For mu lá rio de Infor ma ções Téc ni-
cas” —fls 171 e 172 e que se re fe rem à lo ca li za ção
da es ta ção.

18. Por todo o ex pos to, opi na mos pelo de fe ri-
men to do pe di do for mu la do pela Asso ci a ção Co mu-
ni tá ria So li da ri e da de, no sen ti do de con ce der-lhe a
Ou tor ga de Au to ri za ção para a ex plo ra ção do ser vi-
ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, na lo ca li da de pre-
ten di da, den tro das con di ções cir cuns cri tas no Pro-
ces so Admi nis tra ti vo nº 53720000034/00, de 24 de
ja ne i ro de 2000.

Bra sí lia, 12 de mar ço de 2001.

Re Ia tor da con clu são Ju rí di ca
Re la tor da con clu são Téc ni ca

De acor do.
À con si de ra ção do Se nhor Di re tor do

De par ta men to de Ou tor ga e Ser vi ços de
Ra di o di fu são.

Bra sí lia,12 de mar ço de 2001.  – Ha mil ton de
Ma ga lhães Mes qui ta, Co or de na dor Ge ral.

(Á Co mis são de Edu ca ção de ci são ter -
mi na ti va.)

PARECER

PARECER Nº 225, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos so bre o Ofí cio “S” / 12, de 2001 (nº
29/2001, na ori gem), do Esta do do Rio
Gran de do Sul, que so li ci ta, com base no
ar ti go 29 da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000, que o Se na do Fe de ral re qui si te ao
Ban co Cen tral do Bra sil o pro ces so de
emis são de Le tras Fi nan ce i ras da que le
Esta do, no sen ti do de que esta Casa
apre cie o ple i to do Esta do do Rio Gran de
do Sul para que pos sa ro lar as Le tras Fi -
nan ce i ras de cor ren tes da 7º e 8º par ce las
de pre ca tó ri os ju di ci a is, ven cí ve is em 15
de maio e 15 de no vem bro de 2001.

Re la tor: Se na dor Eduardo Suplicy

I – Re la tó rio

Vem para essa Co mis são para a aná li se, o Ofí -
cio “S” nº12, de 2001 (nº 29/2001, na ori gem) do
Go ver na dor do Esta do do Rio Gran de do Sul que
so li ci ta, com base no ar ti go 29 da Lei Com ple men tar
nº 101, de 2000, que o Se na do Fe de ral re qui si te ao
Ban co Cen tral do Bra sil o pro ces so de emis são de
Le tras Fi nan ce i ras da que le Esta do, no sen ti do de
que esta Casa apre cie o ple i to do Esta do do Rio
Gran de do Sul para que pos sa ro lar as Le tras Fi nan-
ce i ras de cor ren tes da 7º e 8º par ce las de pre ca tó ri-
os ju di ci a is, ven cí ve is em 15 de maio e 15 de no-
vem bro de 2001.

Acom pa nha o ple i to do Esta do do Rio Gran de
do Sul os pa re ce res do Ban co Cen tral do Bra sil (Pa -
re cer PRESE-2001/1533.2 e o Pa re cer
DEPI-2001/031) Pro cu ra do ria Ge ral da Fa zen da Na -
ci o nal (PGFN/CAF/Nº 3494/2002) e do Te sou ro Na-
ci o nal (Pa re cer STN n. 481/2002).

Não fo ram apre sen ta das emen das.
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II – Aná li se

O Esta do do Rio Gran de do Sul ce le brou com a
União, em 15-4-98, o Con tra to de Con fis são, Pro mes-
sa de Assun ção, Con so li da ção e Re fi nan ci a men to de
Dí vi das nº 014/98/STN/COAFI, ao am pa ro da Lei Fe -
de ral nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997 e cuja efi -
cá cia ocor reu em 16 de no vem bro de 1998.

Qu an do da as si na tu ra do re fe ri do con tra to fo-
ram ex clu í das do re fi nan ci a men to, por re co men da ção
do Pre si den te da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to
– CPI, des ti na da a apu rar ir re gu la ri da des re la ci o na-
das à au to ri za ção, emis são e ne go ci a ção de tí tu los
pú bli cos (OF. nº 015/97 – CPI – Tí tu los Pb, de
28-1-97), as Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do Esta do
– LFTE’s de cor ren tes da 7ª par ce la de pre ca tó ri os ju -
di ci a is, au to ri za da pela Re so lu ção nº 66/95, do Se na-
do Fe de ral.

Fo ram tam bém ex clu í das do re fi nan ci a men to,
as LFTE’s de cor ren tes da 8ª par ce la de pre ca tó ri os
ju di ci a is, emi ti das em 29-10-97, au to ri za da pela Re -
so lu ção n.º 97/97, do Se na do Fe de ral, ten do em vis ta
que a Lei n.º 9.496, de 11-09-97, au to ri za va o re fi nan-
ci a men to so men te de dí vi das mo bi liá ri as cons ti tu í das
até 31-3-96.

A Co mis são Par la men tar de Inqué ri to – CPI,
não cons ta tou ne nhu ma ir re gu la ri da de na emis são e
ne go ci a ção de Tí tu los Pú bli cos do Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Pos te ri or men te o Rio Gran de do Sul so li ci tou
jun to à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal – STN a in clu-
são dos dis pên di os com o pa ga men to das par ce las
de LFTE’s, ven ci das em 15-5-2001 e 15-11-2001, no
cál cu lo do li mi te má xi mo de com pro me ti men to, es ta-
be le ci do no ar ti go 5º da Lei nº 9.496/97, ple i to este
ne ga do por ter sido ana li sa do já com base na Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Con si de ran do que no ple i to aci ma foi apli ca da a
Lei Com ple men tar nº 101 e não a Re so lu ção do Se -
na do Fe de ral nº 78/98 e ten do em vis ta o es ta be le ci-
do no ar ti go 29, in ci so V e § 4º, da mes ma Lei, o Esta -
do en ca mi nhou so li ci ta ção ao Ban co Cen tral do Bra sil
– BACEN, em 29 de se tem bro de 2000, para a ro la-
gem (re fi nan ci a men to) das re fe ri das LFTE’s, ten do
aque la Au tar quia se ma ni fes ta do, atra vés do ofí cio
PRESI-2001/1533.2, que:

“[...] o dis pos to no § Úni co do Arti go 11 
da Re so lu ção nº 78/98 im pe de o re fi nan ci a-
men to de tí tu los emi ti dos para fins de pre ca-
tó ri os ju di ci a is, nos ter mos do art. 33 do
ADCT [Atos das Dis po si ções Cons ti tu ci o na-
is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção Fe de ral],

caso o ente pú bli co te nha ex tra po la do os li -
mi tes pre vis tos nos arts. 6º e 7º da que le
nor ma ti vo. Dado que o Esta do do Rio Gran -
de do Sul não se en qua dra nos li mi tes dos
in ci sos II e III do art 6º re fe ren tes ao dis pên-
dio anu al e ao es to que da dí vi da, in for mo a 
V. Exa. que o Esta do não pode re a li zar o
re fi nan ci a men to ple i te a do à luz da ci ta da
Re so lu ção Se na to ri al. “(gri fo do ori gi nal)

O po si ci o na men to ma ni fes ta do pelo Ba cen é de
que, con si de ran do que a Re so lu ção do Se na do nº
78/98 en qua dra o Re fi nan ci a men to de Le tras Fi nan-
ce i ras do Te sou ro do Esta do do Rio Gran de do Sul
como uma ope ra ção de cré di to (art. 2º, § 1º, in ci so I),
tor nar-se-ia ne ces sá rio o cum pri men to pelo Esta do
dos li mi tes de en di vi da men to es ta be le ci dos na ci ta da
Re so lu ção, o que le va ria a in de fe rir o ple i to, de vez
que, o Esta do ex tra po lou os li mi tes de dis pên dio anu -
al e de es to que da dí vi da.

Con tu do, é pos sí vel con si de rar o ple i to sob a óti -
ca da iso no mia fe de ra ti va, em ana lo gia as si tu a ções
an te ri o res já exa mi na das pelo Se na do Fe de ral e pelo
pró prio Ban co Cen tral. A pró pria Re so lu ção nº 78/98,
com re la ção às ope ra ções de re fi nan ci a men to com a
União, em seu art. 4º, § 1º, dis pen sa do cum pri men to
dos li mi tes do mon tan te das ope ra ções de cré di to, do
sal do e do ser vi ço da dí vi da, bem como do re sul ta do
pri má rio àque las ope ra ções de re fi nan ci a men to.

Tal en ten di men to, in clu si ve, já foi ado ta do em si -
tu a ção se me lhan te, pelo Ban co Cen tral atra vés do
Pa re cer DEDIP – 2000/022, de 21-3-2000, que ins tru-
iu o pro ces so en ca mi nha do à apro va ção do Se na do
Fe de ral que tra ta va so bre a as sun ção de dí vi das da
Com pa nhia de Ha bi ta ção – COHAB/RS e da Ca i xa
Eco nô mi ca Esta du al – CEERGS pelo Esta do do Rio
Gran de do Sul, re fi nan ci a das ao am pa ro da Lei Fe de-
ral nº 8.727/93. Na que le pa re cer, o Ba cen, mu i to em -
bo ra te nha con si de ra do que de ves sem tam bém ser
ob ser va dos os li mi tes em ques tão o que le va ria ao in -
de fe ri men to in li mi ne do ple i to – aca bou por ma ni fes-
tar-se fa vo ra vel men te.

À pá gi na 3 do Ofí cio S/15, de 2000, itens 3 e 4
(in clu so, Pa re cer DEDIP-2000/22), o BACEN as sim
ma ni fes ta va-se:

“É pos sí vel, to da via, ou tra in ter pre ta-
ção ba se a da na ana lo gia e no tra ta men to
dis pen sa do pela pró pria Re so lu ção nº 78 às 
ope ra ções de re fi nan ci a men to com a União.
Nes se caso, o seu art 4º dis pen sa do cum -
pri men to dos li mi tes do mon tan te das ope ra-
ções de cré di to, do sal do e do ser vi ço da dí -
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vi da, bem como do re sul ta do pri má rio,
aque las ope ra ções de re fi nan ci a men to.

Assim, por ana lo gia, pa re ce-nos de-
fen sá vel apli car a mes ma in ter pre ta ção às
ope ra ções da Lei nº 8.727/93, uma vez que
esta lei, a exem plo da Lei nº 9.496/97, tam -
bém nor ma ti za o re fi nan ci a men to de dí vi das
jun to à União, sem fa lar na gran de si mi la ri-
da de de es tru tu ra en tre es ses dois di plo mas
le ga is.

Ain da, à mes ma pá gi na do Ofí cio S-15, em seu
item 7, pros se gue o BACEN:

“Vale res sal tar que, quan do do re fi nan-
ci a men to efe tu a do ao am pa ro da Lei nº
8.727/93, o Esta do po de ria as su mir di re ta-
men te as dí vi das de suas em pre sas pe ran te
a União ou fi gu rar como ga ran ti dor da ope -
ra ção. Na que la opor tu ni da de al guns Esta-
dos es co lhe ram a úl ti ma al ter na ti va, ou tros
as su mi ram for mal men te as dí vi das que per -
ten ci am a suas em pre sas. Estes úl ti mos se
be ne fi ci am da in clu são dos pa ga men tos
des sas dí vi das no li mi te de 13% de com pro-
me ti men to da Re ce i ta Lí qui da Real para
efe i to da Lei nº 9.496/97, en quan to os que
fi gu ram como ga ran ti do res, em bo ra ve nham
hon ran do os pa ga men tos, não go zam da-
que le be ne fí cio. Per mi tir a trans for ma ção
dos ga ran ti do res em de ve do res prin ci pa is,
além de for ma li zar uma si tu a ção que já
exis te de fato, ga ran te tra ta men to iso nô mi co
aos Esta dos.”

Obser va-se que uti li zan do do prin cí pio da iso no-
mia de tra ta men to en tre as uni da des da fe de ra ção, a
dis pen sa do cum pri men to de li mi tes, ain da que sem
pre vi são re gu la men tar, foi apli ca da para au to ri zar ou -
tras ope ra ções de cré di to.

O Esta do do Rio Gran de do Sul in for ma que
caso es tas LFTE’s ti ves sem sido in clu í das no re fi nan-
ci a men to com a União, em 15-4-998, o Esta do nos
me ses de maio e no vem bro de 2001 com pro me te ria
com o ser vi ço da dí vi da a par ce la de 13% da Re ce i ta
Lí qui da Real, en quan to que per ma ne cen do a si tu a-
ção atu al, o Esta do está sen do pe na li za do com um
de sem bol so ex tra na or dem de R$70,4 mi lhões, a
pre ços de 28-2-2003.

Pos te ri or men te a Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o-
nal – STN e a Pro cu ra do ria Ge ral da Fa zen da Na ci o-
nal – PGFN se ma ni fes ta ram, atra vés do Pa re cer STN 
481/2002, de 2 de maio de 2002 e Pa re cer
PGFN/CAF/Nº 3.494/2002, de 18 de no vem bro de

2002 so bre o ple i to do Esta do do Rio Gran de do Sul
em aná li se. Em seu pa re cer a STN de ta lha os mo ti vos
para o in de fe ri men to da re fe ri da so li ci ta ção:

“8. Em con se qüên cia, como não se tra ta de ro la-
gem, pois o Esta do do Rio Gran de do Sul era de ten tor
da to ta li da de dos tí tu los, ou seja, de via a si pró prio,
con for me de mons tra do pelo Ba cen no ci ta do Pa re cer
DEDIP – 2001/031, de 21.11.2001, o ple i to do Esta do
ca rac te ri za nova emis são, o que está ve da do [...].

9. Além dis so, ve ri fi ca-se que a emis são pre ten-
di da pelo Esta do do Rio Gran de do Sul tam bém esta
ve da da pela alí nea a do § 5º do art. 3º da Lei nº 9.496,
de 1997 que dis põe:

(...)
§ 5º Enquan to a dí vi da fi nan ce i ra da

uni da de da Fe de ra ção for su pe ri or à sua
RLR anu al, o con tra to de re fi nan ci a men to
de ve rá pre ver que a uni da de da Fe de ra ção:

a) não po de rá emi tir no vos tí tu los pú-
bli cos no mer ca do in ter no, ex ce to nos ca sos
pre vis tos no art. 33 do Ato das Dis po si ções
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

(...).
(...)”

O Esta do do Rio Gran de do Sul pro to co lou jun to
ao Ban co Cen tral do Bra sil – BACEN, em 29 de se-
tem bro de 2000, por meio do OF. nº 443 – GSF, pe di do
de au to ri za ção para a ro la gem (re fi nan ci a men to) das
Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do Esta do – LFTE que
ven ce ri am em 15 de maio de 2001 e 15 de no vem bro
de 2001, ple i to este com ple men ta do com o OF. nº
135/01 – GSF, de 24 de abril de 2001, por tan to an tes
do ven ci men to das res pec ti vas LFTE.

Exis te pre ce den te de au to ri za ção de re fi nan ci a-
men to re tro a ti va de LFT por par te do Se na do Fe de ral,
ou seja, au to ri za ções após o ven ci men to das LFT a
se rem subs ti tu í das, como por exem plo o ocor ri do
com as Re so lu ções nº 37, de 20-5-1998 e a de nº 107, 
de 11-11-1997, den tre ou tros.

Qu an to ao as pec to da ti tu la ri da de, des ta ca mos
que as au to ri za ções do Se na do Fe de ral nor mal men te
eram con ce di das an tes do ven ci men to, sen do que as
re so lu ções não apre sen ta vam con di ci o nan tes quan to
ao de ten tor dos tí tu los no ven ci men to.

Cabe res sal tar que a cons ti tu i ção da dí vi da
ocor reu na emis são das res pec ti vas Le tras, ou seja,
com a re a li za ção dos Le i lões de Ofer ta Pú bli ca, onde
fo ram ar re ca da dos re cur sos uti li za dos no pa ga men to
de pre ca tó ri os ju di ci a is (hou ve tro ca de pas si vo). Esta 
emis são per ma ne ce con ta bi li za da, in de pen den te-
men te do de ten tor dos tí tu los, no Ba lan ço Pa tri mo ni al
do Esta do como Dí vi da Fun da da Inter na.

08266 Qu ar ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    301ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



Assim, não há óbi ce le gal, quan to ao as pec to da
re tro a ti vi da de e ti tu la ri da de, que im pe ça o Esta do do
Rio Gran de do Sul a ple i te ar a ro la gem das Le tras Fi -
nan ce i ras do Te sou ro Esta du al – LFTE, de cor ren tes da
7º e 8º par ce las de pre ca tó ri os ju di ci a is.

Fi nal men te, cabe es ta be le cer o va lor da ope ra ção
de re fi nan ci a men to das Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro
Esta du al – LFTE, de cor ren tes da 7º e 8º par ce las.

Res sal ta mos que a Lei Com ple men tar nº 101, de
4 de maio de 2000, de fi ne, no in ci so V, do art. 29, re fi-
nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria, como emis são de tí -
tu los para pa ga men to do prin ci pal acres ci do de atu a li-
za ção mo ne tá ria, diz, tam bém, no § 3º, do art 5º que a
atu a li za ção mo ne tá ria do prin ci pal da dí vi da mo bi liá ria
re fi nan ci a da não po de rá su pe rar a va ri a ção do ín di ce
pre vis to na Lei de Di re tri zes Orça men tá ri as – LDO, ou
em le gis la ção es pe cí fi ca.

Vis to que as Re so lu ções do Se na do nº 66/95 e
97/97, que au to ri za ram a emis são das res pec ti vas
LFTE, de fi ni ram as con di ções fi nan ce i ras, en tre elas:

“c) ren di men to: igual ao das Le tras Fi nan ce i ras do
Te sou ro – LFT, cri a das pelo De cre to-lei nº 2.376, de 25
de no vem bro de 1987;” en ten de mos que o in de xa dor
uti li za do para a atu a li za ção das LFTE deva ser o mes -
mo de fi ni do pelo Se na do, sen do as sim o va lor cor res-
pon den te ao re fi nan ci a men to da dí vi da mo bi liá ria
(LFTE) de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las de pre ca tó ri os
ju di ci a is emi ti dos em 20-12-1995 e 29-10-1997, deve
ser de R$70,4 mi lhões, a pre ços de 28-2-2003.

Em car ta en ca mi nha da a este re la tor, ane xa, o
Go ver na dor do Rio Gran de do Sul, Ger ma no Antô nio
Ri got to, re a fir ma a aná li se aqui apre sen ta da so bre a
si tu a ção das Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro Esta du al
– LFTE, de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las. Tam bém re i-
te ra a ne ces si da de do Se na do Fe de ral con si de rar o
ple i to do Esta do sob a óti ca da iso no mia fe de ra ti va,
em ana lo gia as si tu a ções an te ri o res já exa mi na das
por esta Casa.

III – Voto

Em face do ex pos to, so mos pela apro va ção do
Ple i to do Esta do do Rio Gran de do Sul nos ter mos do
pro je to de re so lu ção apre sen ta do a se guir.

Sala das Ses sões, de abril de 2003. – Se na dor
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, Re la tor.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2003

Au to ri za o Esta do do Rio Gran de do 
Sul a ro lar as Le tras Fi nan ce i ras do Te-
sou ro do Esta do do Rio Gran de do Sul –
LFTRS, de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las
de to das de pre ca tó ri os ju di ci a is.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art 1º É o Esta do do Rio Gran de do Sul au to ri za-
do, nos ter mos da Re so lu ção nº 43, de 2001, a emi tir
Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do Esta do do Rio
Gran de do Sul – LFTRS, cu jos re cur sos se rão des ti-
na dos à li qui da ção de 100% (cem por cen to) de sua
dí vi da mo bi liá ria ven ci das em 15 de maio e 15 de no -
vem bro de 2001.

Art 2º As emis sões de tí tu los re fe ri das no ar ti go
an te ri or se rão re a li za das com as se guin tes ca rac te-
rís ti cas e con di ções fi nan ce i ras:

a) quan ti da de: a ser de fi ni da, me di an te a di vi são
do va lor fi nan ce i ro na data do res ga te dos tí tu los, por
R$1.000,00 (hum mil re a is);

b) mo da li da de: no mi na ti va-trans fe rí vel;
c) ren di men to: igual ao das Le tras Fi nan ce i ras

do Te sou ro – LFT, cri a das pelo De cre to-lei nº 2.376,
de 25 de no vem bro de 1987;

d) pra zo: sete anos;
e) va lor no mi nal: múl ti plo de R$1.000,00 (hum

mil re a is) Ce tip;
f) ca rac te rís ti cas dos tí tu los a se rem subs ti tu í dos;

g) pre vi são de co lo ca ção e ven ci men tos dos tí -
tu los a se rem emi ti dos;

h) for ma de co lo ca ção: por meio de ofer tas pú -
bli cas, nos ter mos do ar ti go 39 da Re so lu ção nº 43,
de 2001, do Se na do Fe de ral;

i) au to ri za ção le gis la ti va: Leis nºs 465, de 15 de
de zem bro de 1972, e 8.822, de 15 de fe ve re i ro de
1989, e De cre tos nºs 33.155, de 31 de mar ço de
1989, e 36.936, de 16 de ou tu bro de 1996.
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§ 1º A pu bli ca ção do anún cio do le i lão para ofer ta
dos tí tu los re fe ri dos nes te ar ti go será fe i ta com an te ce-
dên cia mí ni ma de três dias úte is de sua re a li za ção.

§ 2º O Esta do do Rio Gran de do Sul en ca mi nha-
rá ao Se na do Fe de ral, para exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, toda a do cu men ta ção re fe ren-
te à ofer ta dos tí tu los emi ti dos ao am pa ro des ta re so-
lu ção.

Art 3º O Ban co Cen tral do Bra sil en ca mi nha rá
ao Se na do Fe de ral, no pra zo má xi mo de ca tor ze dias
após con clu í da a ope ra ção de emis são dos tí tu los au -

to ri za da nes ta re so lu ção, para exa me da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, to dos os re gis tros de com -
pra e ven da dos tí tu los, até o to ma dor fi nal, bem como 
a efe ti va ção de sua ven da de fi ni ti va.

Art 4º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de du zen-
tos e se ten ta dias, con ta do a par tir de sua pu bli ca ção.

Art 5º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala das Ses sões, de abril de 2003. – Se na dor
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, Re la tor.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 224 a 233, de
2003, que aca bam de ser li dos, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, de acor do com 
o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A Pre si dên cia co mu ni ca ain da ao Ple ná rio que,
nos ter mos do Pa re cer nº 34, de 2003, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va do pelo
Ple ná rio em 25 de mar ço úl ti mo, os Pro je tos li dos se -
rão apre ci a dos ter mi na ti va men te pela Co mis são de
Edu ca ção, onde po de rão re ce ber emen das pelo pra -
zo úni co de cin co dias úte is, nos ter mos do art. 122, II, 
“b”, com bi na do com o art. 375, I, am bos do Re gi men-
to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o
Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2003, que au to ri za o
Esta do do Rio Gran de do Sul a ro lar as Le tras Fi nan-
ce i ras do Te sou ro do Esta do do Rio Gran de do Sul –
LFTRS, de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las de to das de
pre ca tó ri os ju di ci a is, re sul tan te de pa re cer lido an te ri-
or men te, fi ca rá pe ran te a Mesa du ran te cin co dias
úte is, para re ce bi men to de emen das, nos ter mos do
art. 235, II, “f”, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Le o nel
Pa van, como Lí der, por cin co mi nu tos, para co mu ni-
ca ção ur gen te, de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do
art. 14, in ci so II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, na re u nião do dia 8 de abril úl ti mo,
em au diên cia pú bli ca na Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra, fo mos brin da dos com os en ri que ce-
do res es cla re ci men tos da Mi nis tra de Esta do de Mi -
nas e Ener gia, Drª Dil ma Vana Rous seff, acer ca da si -
tu a ção do se tor elé tri co bra si le i ro. Na oca sião, li uma
mo ção da Câ ma ra de Ve re a do res do Mu ni cí pio de
Con cór dia, San ta Ca ta ri na, con tra a co bran ça do Se -
gu ro Apa gão, como é cha ma do o Encar go de Ca pa ci-
da de Emer gen ci al, ins ti tu í do pela Lei nº 10.438, de 26 
de abril de 2002. 

Na épo ca, eu dis se à Mi nis tra Dil ma Rous sef
que es ta va na hora de o Go ver no en ca mi nhar para o
Con gres so pro je to de lei aca ban do com o Se gu ro
Apa gão, con tra o qual o PT tra ba lhou por tan tos e tan -
tos anos, pois es ta va nas mãos des se Par ti do, de fi ni-
ti va men te, o en cer ra men to de tal co bran ça.

Ao co men tar o do cu men to lido por mim, a Se -
nho ra Mi nis tra afir mou que o Se gu ro Apa gão se ria
pago ape nas pe los con su mi do res dos Esta dos onde
o ra ci o na men to ocor reu. Se gun do a Mi nis tra, os Esta -
dos do Sul – San ta Ca ta ri na, Pa ra ná e Rio Gran de do
Sul –, por não te rem sido sub me ti dos ao ra ci o na men-
to, não es ta ri am pa gan do o Se gu ro Apa gão, mas
tão-so men te o Encar go de Ca pa ci da de Emer gen ci al,
que é co bra do em to dos os Esta dos do Sis te ma Inter -
li ga do Na ci o nal. Escla re ceu, ain da, que em vis ta de
esse en car go es tar de fi ni do em lei, ca be ria ao Go ver-
no tão-so men te co brar de quem de di re i to: os con su-
mi do res.

O Jor nal do Se na do, em sua edi ção do dia 09
de abril, re por tou a sín te se do diá lo go ha vi do en tre
mim e a Mi nis tra. Em de sa cor do com o con te ú do real
do diá lo go, o nos so ór gão de di vul ga ção re por tou que 
a Mi nis tra te ria afir ma do ser o Se gu ro Apa gão o mes -
mo que o Encar go de Ca pa ci da de Emer gen ci al, que
não é pago pe los Esta dos do Sul. Inclu si ve, isso foi
tema de ma té ria do Jor nal do Se na do.

A bem da ver da de, devo di zer que não hou ve
equí vo co da mi nha par te e, sim, da Mi nis tra.

No in tu i to de es cla re cer a ter mi no lo gia téc ni ca,
para que no fu tu ro pos sa mos nos en ten der ade qua-
da men te nes sa Co mis são, pas so a dis cor rer bre ve-
men te so bre os ter mos da Lei nº 10.438, de 2002. 

O art. 1º des sa lei de ter mi na que as clas ses de
con su mi do res fi na is aten di dos pelo Sis te ma Elé tri co
Na ci o nal Inter li ga do pa guem pela con tra ta ção de ca -
pa ci da de de ge ra ção emer gen ci al (kw), ou seja,
usan do ou não es ses ge ra do res, o con su mi dor pa ga-
rá por eles es ta rem à dis po si ção do sis te ma. Além
dis so, o con su mi dor fi nal pa ga rá tam bém pela ener -
gia elé tri ca ad qui ri da pelo sis te ma (kw/h) toda vez
que al gu ma das usi nas ge ra do ras for de man da da
emer gen ci al men te. A essa com bi na ção de en car gos
– por ca pa ci da de dis po ní vel e por de man da emer-
gen ci al de ener gia – atri bu iu-se o nome de Encar go
de Ca pa ci da de Emer gen ci al, que apa re ce des ta ca do
na con ta de luz do con su mi dor.

Ni ti da men te, tem esse en car go um ca rá ter de
se gu ro. É por isso que, par ti cu lar men te, a im pren sa
cu nhou o ter mo Se gu ro Apa gão. Não se tra ta de pa -
ga men to por um even to pas sa do, mas, sim, re la ti vo a
um fato pre sen te (a ca pa ci da de) e a um fato fu tu ro (a
de man da emer gen ci al por ener gia).

Obser vem, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do-
res, que a lei, ao obri gar os con su mi do res do Sis te ma
Elé tri co Na ci o nal Inter li ga do ao pa ga men to des se en -
car go, in clui tam bém os con su mi do res do sul do País.

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  23 08269ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL304     



Tan to é ver da de que a con ta de luz dos ca ta ri nen ses
des ta ca es pe ci fi ca men te o en car go de ca pa ci da de
emer gen ci al.

Mas, en tão, a que pa ga men to a Mi nis tra se re fe-
riu como Se gu ro Apa gão e que tem como ca rac te rís ti-
ca não ser de vi do pe los con su mi do res dos Esta dos
do Sul, e ter alí quo tas de 2,9% e 7,9% da ta ri fa vi gen-
te? A res pos ta está nos ar ti gos 2º e 4º da Lei 10.438.

O art. 2º equa ci o na os pre ju í zos fi nan ce i ros que
as em pre sas de ge ra ção e de dis tri bu i ção ti ve ram du -
ran te o ra ci o na men to, im pu ta-os aos con su mi do res e
de no mi na, ge ne ri ca men te, o equa ci o na men to de Re -
com po si ção Ta ri fá ria Extra or di ná ria (RTE), na for ma
do art. 4º.

Des ses ar ti gos, des ta cam-se os se guin tes pon -
tos:

– Os con su mi do res das clas ses re si den ci al, ru -
ral e ilu mi na ção pú bli ca pa ga rão 2,9% da ta ri fa vi gen-
te por pra zo de ter mi na do e es pe cí fi co para cada con -
ces si o ná ria. Por isso, ela é ex tra or di ná ria, por que sa i-
rá da ta ri fa no fu tu ro.

– Os de ma is con su mi do res (in dus tri al e co mer-
ci al) pa ga rão 7,9%.

– Só os con su mi do res dos Esta dos onde hou ve
ra ci o na men to pa ga rão a Re com po si ção Ta ri fá ria
Extra or di ná ria. Vale di zer que os con su mi do res do Sul 
do Bra sil não pa gam essa Re com po si ção.

– A RTE não está des ta ca da na con ta de luz do
con su mi dor. Ela com põe tem po ra ri a men te a ta ri fa e
será re ti ra da tão logo o ci ta do pra zo de ter mi na do se
es go tar.

– Obser va-se que essa Re com po si ção equa ci o-
na um even to do pas sa do.

Di an te des se es cla re ci men to, fica pa ten te que a
Mi nis tra Dil ma Rous seff, além de afir mar que Se gu ro
Apa gão e Encar go de Ca pa ci da de Emer gen ci al não
são a mes ma co i sa – e eles o são –, ain da con fun diu
Se gu ro Apa gão com Re com po si ção Ta ri fá ria Extra or-
di ná ria, que S. Exª não men ci o nou.

Sr. Pre si den te, fica cla ro tam bém que, con for me
afir ma ram os Ve re a do res de Con cór dia, em San ta
Ca ta ri na, o Esta do ca ta ri nen se paga, sim, o se gu-
ro-apa gão.

Me di an te tais es cla re ci men tos, que re mos re a-
fir mar que, em bo ra a Mi nis tra, em sua bri lhan te pa les-
tra, te nha dito que os Esta dos do sul do País não pa -
ga vam o se gu ro-apa gão, hou ve um equí vo co de S.
Exª, uma vez que a co mis são téc ni ca nos in for mou,
por es cri to, que os Esta dos do Pa ra ná, San ta Ca ta ri-
na e Rio Gran de do Sul pa gam o re fe ri do se gu ro.

Sr. Pre si den te, que ro re que rer ao pres ti gi o so
Jor nal do Se na do a cor re ção da ma té ria em que a
Mi nis tra dis se que o Se na dor Le o nel Pa van es ta ria
equi vo ca do ao di zer que San ta Ca ta ri na paga o se gu-
ro-apa gão.É pre ci so que a Mi nis tra re co nhe ça ou ve -
ri fi que, uma vez que fez uma bri lhan te pa les tra, que
os Esta dos do sul, in fe liz men te, pa gam o se gu ro-apa-
gão. Está nas mãos do PT a de ci são para que ne-
nhum Esta do do nos so País pa gue essa con tri bu i ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa re gis tra, com ale gria, a pre sen ça da
no bre Se cre tá ria da Ação So ci al do Esta do de Ser gi-
pe, nos sa co le ga Se na do ra Ma ria do Car mo Alves.

Con ce do a pa la vra, pela Li de ran ça do PFL, ao no -
bre Se na dor De mós te nes Tor res, do Esta do de Go iás.

V. Exª dis põe de até cin co mi nu tos, Se na dor.
(Pa u sa.)

A Mesa con ce de a pa la vra, como Lí der, por cin -
co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ur gen te de in te-
res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea
“a”, do Re gi men to Inter no, ao Se na dor Luiz Otá vio,
por per mu ta com o Lí der  De mós te nes Tor res.

V. Exª dis põe de até 5 mi nu tos, Se na dor Luiz
Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Como Lí der.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, a po pu la ção bra si le i ra tem as sis ti do, prin -
ci pal men te por in ter mé dio dos me i os de co mu ni ca-
ção, ao mas sa cre que o ca ri o ca vem so fren do nos úl -
ti mos tem pos. Fre qüen te men te te mos vis to, por meio
da te le vi são e dos jor na is, ho téis sen do me tra lha dos,
pré di os pú bli cos sen do ata ca dos. Ago ra, como se não 
bas tas se, a Po lí cia Mi li tar está sen do en fren ta da, to -
dos os dias, na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, sa be mos que o Esta do do Rio de 
Ja ne i ro, hoje, é um pólo tu rís ti co e a vi tri ne do Bra sil,
além de um cen tro im por tan te para os re sul ta dos da
ba lan ça co mer ci al, ten do em vis ta sua con di ção de
ex por ta dor de pe tró leo, re sul tan te de suas con di ções
na tu ra is e da uti li za ção de tec no lo gia ado ta da pela
Pe tro brás. Por tan to, tra ta-se de um Esta do da ma i or
im por tân cia para o Bra sil.

Re cen te men te, vi mos o iní cio e o fim da guer ra
no Ira que. Ago ra, es ta mos as sis tin do à guer ra no Rio
de Ja ne i ro.

Sr. Pre si den te, te nho sido pro cu ra do e ques ti o-
na do e nor mal men te  cul pam o Par la men to, os le gis-
la do res, pe las de fi ciên ci as em áre as como a da se gu-
ran ça, por exem plo, além de ou tros se to res que tam -
bém pre ci sam de aten ção.
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Daí por que to mei a li ber da de e a co ra gem de
apre sen tar um pro je to de de cre to le gis la ti vo que pro -
põe a cri a ção de um ter ri tó rio fe de ral na área de con -
fli to, na área me tro po li ta na do Rio de Ja ne i ro.

E cum prin do o pre ce i to cons ti tu ci o nal, as re gras
es ta be le ci das, pro po nho que se faça um ple bis ci to
em que ou vi re mos toda a po pu la ção da que le Esta do.
Aí sim, ten do ou vi do a ma i o ria do povo ca ri o ca, po de-
re mos cri ar um ter ri tó rio fe de ral, que pros si bi li ta rá
uma ad mi nis tra ção mais leve e ágil. Te re mos  opor tu-
ni da de de con tra tar, por con cur so pú bli co, uma nova e 
me lhor po lí cia para o Rio. 

Sr. Pre si den te, hoje, os re cur sos des ti na dos ao
Esta do do Rio de Ja ne i ro – e a im pren sa bra si le i ra diz
isso to dos os dias – es tão blo que a dos, já que o Go-
ver no es ta du al ain da não pa gou o 13º sa lá rio do fun -
ci o na lis mo pú bli co. Como o Go ver no tam bém deve
pre ca tó ri os, os re cur sos são blo que a dos, di fi cul tan do
a me lho ria das con di ções de vida da po pu la ção mais
ca ren te, que está to tal men te aban do na da ali. O nar -
co trá fi co e o con tra ban do têm as su mi do o pa pel do
Esta do. Essa é a ver da de.

Sr. Pre si den te, a so lu ção é di fí cil, mas não po de-
mos fi car de bra ços cru za dos a as sis tir, per ma nen te-
men te, pe los me i os de co mu ni ca ção, esse pro ble ma,
que, a con ti nu ar como está, ex tra po la rá o Esta do do
Rio de Ja ne i ro e, com cer te za, che ga rá a ou tras ci da-
des.

Sr. Pre si den te, to mei a li ber da de de apre sen tar
esse pro je to e te nho cer te za de que a ma i o ria das
Srªs. e dos Srs. Se na do res e das Srªs e Srs. De pu ta-
dos, en fim, que o Con gres so como um todo po de rá,
in clu si ve, agi li zar a sua tra mi ta ção, como acon te ceu
com aque le pro je to de au to ria do Pre si den te do Se na-
do Fe de ral e do Con gres so Na ci o nal, Se na dor José
Sar ney, que am pli ou a pena, no Có di go Pe nal, para
40 anos, vo ta do em de ur gên cia ur gen tís si ma – esse
pro je to já é Lei.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, não que -
ro aqui ser o dono da ver da de e nem en con trar a fór -
mu la má gi ca para re sol ver o pro ble ma. Qu e ro, sim,
tra zer o de ba te ao Con gres so Na ci o nal, fa zer que to -
dos par ti ci pem de sua dis cus são, por que há ame a ça
de in ter ven ção fe de ral no Rio de Ja ne i ro – no úl ti mo
fi nal de se ma na os jor na is es ti ve ram re che a dos des -
se as sun to. Se o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
de ci dir pela in ter ven ção fe de ral no Rio de Ja ne i ro, va -
mos tran car a pa u ta do Con gres so Na ci o nal. Nós va -
mos ter pro ble mas para a apro va ção da re for ma pre-
vi den ciá ria, va mos di fi cul tar as re for mas tri bu tá ria e
po lí ti ca. Com cer te za, elas atra sa rão ou até não acon -

te ce rão nes te ano. Ha ven do in ter ven ção fe de ral, fica
tran ca da a pa u ta do Con gres so Na ci o nal.

De ve mos tra ba lhar para que isso seja evi ta do,
para que não se per mi ta que as con di ções exis ten tes
no Rio de Ja ne i ro, que os des man dos da guer ra que
não aca ba, pas sem a ser a lei ma i or. Se ti ver mos
opor tu ni da de, de ve mos fa zer que a po pu la ção per ce-
ba e de ci da o seu fu tu ro – por que nada mais se tra ta
do que de uma de ci são po pu lar –, tal como ocor re rá
aqui no Con gres so Na ci o nal, onde fi ca rá a car go das
Srªs e dos Srs. Con gres sis tas – Se na do res e De pu ta-
dos – de fi nir e de ci dir se o pro je to deve ir adi an te.

Sr. Pre si den te, não po de mos ser cha ma dos de
omis sos e nos ca lar quan do di zem que a cul pa é do
Con gres so Na ci o nal. Não será des sa for ma que en -
fren ta re mos es sas di fi cul da des, esse pro ble ma.

Sr. Pre si den te, agra de ço a opor tu ni da de de,
com co ra gem e de di ca ção, po der mos re al men te mu -
dar os ru mos da se gu ran ça pú bli ca, da vi o lên cia, dos
des man dos. Para se ter uma idéia, du zen tos po li ci a is
mi li ta res já tom ba ram do ano pas sa do para cá. Du-
zen tos po li ci a is mi li ta res fo ram as sas si na dos pelo
nar co trá fi co, pelo ban di tis mo, no Rio de Ja ne i ro, sem
con tar os ca sos de pes so as, de fa mí li as in te i ras que
fo ram di zi ma das, as sal ta das e que não têm se gu ran-
ça nem se quer para tra ba lhar na que la ci da de.

Como so mos Se na do res da Re pú bli ca, não so -
mos Se na do res de um Esta do, re pre sen ta mos o Bra -
sil, te mos a obri ga ção de dar a nos sa con tri bu i ção.

Esse é o meu pro je to, a mi nha pro pos ta, as si na-
da pela ma i o ria dos re pre sen tan tes do Con gres so
Na ci o nal, em es pe ci al do Se na do da Re pú bli ca.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra, na con di ção de Lí der, ao
no bre Se na dor De mós te nes Tor res, por per mu ta com
o Se na dor Luiz Otá vio, para uma co mu ni ca ção ur gen-
te de in te res se par ti dá rio.

V. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO.

Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – “Que Deus a
aben çoe, pela men ti ra. A luz do dia ja ma is ex pôs uma
ru í na tão com ple ta”. (Ten nes see Wil li ams.)

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
1º de mar ço – 14h04min – Exér ci to ocu pa vá ri os

pon tos do Rio;
2 de mar ço – 23h54min – Trá fi co ame a ça cor tar

ener gia do Sam bó dro mo;
3 de mar ço – 16h45min – Rio e São Pa u lo en tre

as ci da des mais vi o len tas do mun do;
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6 de mar ço – 18h33min – La drões rou bam car ro
de Mi nis tro da Jus ti ça;

10 de mar ço – 22h07min – Ado les cen te atin gi da
em ti ro te io en tre po li ci a is e tra fi can tes;

16 de mar ço – 18h55min – OAB diz que Esta do
não acom pa nha so fis ti ca ção do cri me or ga ni za do;

24 de mar ço – 10h25min – Juiz é as sas si na do
em Vila Ve lha;

25 de mar ço – 20h27min – Cri me or ga ni za do te -
ria lis ta de au to ri da des a se rem as sas si na das;

26 de mar ço – 21h28min – Cor rup ção po li ci al é
o ma i or en tra ve à luta con tra o cri me;

28 de mar ço – 21h55min – Mes mo pre so, Be i-
ra-Mar ain da con tro la trá fi co;

31 de mar ço – 22h12min– Cri me or ga ni za do
vol ta a in fer ni zar o Rio.

Aca bo de ler uma pe que na re la ção das prin ci-
pa is man che tes po li ci a is da Agên cia Esta do du ran te
o mês de mar ço. No rol das pés si mas no tí ci as, a con -
fir ma ção de que o Esta do per deu o jogo para o cri me
or ga ni za do. Na lis ta gem, uma amos tra de que nes te
País o trá fi co de dro gas co man da or ga ni za ções cri mi-
no sas que ma tam ma gis tra dos, cor rom pem po li ci a is,
ago ni zam as ci da des, rou bam vi das ino cen tes e de -
bo cham das au to ri da des. Um re tra to fiel da se gu ran-
ça pú bli ca no Bra sil. Re por ta gem de fa tos que con fir-
mam a in ver são da or dem e o im pé rio da im pu ni da de.

Por uma ques tão de fra que za ins ti tu ci o nal, cu -
mu la da com a dou tri na de se fa zer “po e sia de se gu-
ran ça pú bli ca”, o Bra sil per mi tiu, nos úl ti mos 20 anos,
que a vi o lên cia e a cri mi na li da de pros pe ras sem. De
um lado, edi ções con ti nu a das de le gis la ções li be ra li-
zan tes chan ce la ram a cer te za da não-pu ni ção. Nas
ruas, de mons tra ções de vi o lên cia tão mons tru o sa
quan to pro vo ca ti va. Nas leis frou xas, o ca mi nho su a-
ve da pu ni ção.

O ho mem de bem as sis tiu, no pe río do, ao Bra sil
se trans for mar em uma ter ra de ban do le i ros e ob ser-
vou, es tu pe fa to, a fra que za de um Esta do-po li ci al
iner te, su ca te a do e cor rom pi do. O cri me, an tes um fe -
nô me no so ci al iso la do, en con trou no vá cuo da ati vi-
da de es ta tal am bi en te pro pí cio para se ex pan dir, apo -
i a do prin ci pal men te pelo in cre men to fi nan ce i ro gi gan-
tes co do trá fi co de dro gas.

Os mi lhões de dó la res in je ta dos pelo com po-
nen te novo co me çou a per tur bar o País em lar ga es -
ca la a par tir da dé ca da de 80. Em se gui da, cri ou con -
di ções ma te ri a is à or ga ni za ção de gru pos cri mi no sos
hi e rar qui za dos e de ar ti cu la ção in ter na ci o nal, a
exem plo do Co man do Ver me lho, no Rio de Ja ne i ro, e
do Pri me i ro Co man do da Ca pi tal, em São Pa u lo. Gru -

pos que pas sa ram a mo vi men tar equi pa men to bé li co
pe sa do, mu i to além da ca pa ci da de de fogo das Po lí ci-
as, co op tar a co la bo ra ção de po pu la ções pe ri fé ri cas,
por in ter mé dio de rede de fa vo res que de ve ri am ser
su pri dos pela pre sen ça es ta tal, e mon tar uma rede
ver ti ca li za da de cor rup ção, que pas sa pelo po li ci al da
es qui na e al can ça os es ta men tos su pe ri o res da so ci-
e da de bra si le i ra.

Sr. Pre si den te, uma pes qui sa do Nú cleo de
Estu dos da Vi o lên cia, ór gão da Uni ver si da de de São
Pa u lo, apon tou que o trá fi co de dro gas, só na Gran de
São Pa u lo, mo vi men ta ao mês apro xi ma da men te
R$30 mi lhões e ar re ba nha um con tin gen te de 50 mil
pes so as a ser vi ço do cri me. Em todo o mun do, o “nar -
co ne gó cio”, con so an te pes qui sa en co men da da pelo
Ban co Mun di al, mo bi li za cer ca de US$400 bi lhões, o
equi va len te a 8% do co mér cio pla ne tá rio e qua se a
me ta de do Pro du to Inter no Bru to bra si le i ro.

Os in di ca do res de se gu ran ça pú bli ca con fir mam
a res pon sa bi li da de di re ta do nar co trá fi co com os ca -
sos ge ra is de ba na li za ção da vi o lên cia. Cer ca de 60% 
dos ho mi cí di os ocor rem com o en vol vi men to das dro -
gas. De acor do com es tu do re a li za do pelo Insti tu to
São Pa u lo Con tra a Vi o lên cia, or ga ni za ção não-go-
ver na men tal, en tre 1984 e 1999, os ín di ces de ho mi-
cí dio em São Pa u lo cres ce ram 157%. O mes mo re la-
tó rio apon ta, a par tir de in for ma ções da Ou vi do ria de
Po lí cia do Esta do de São Pa u lo, que 90% dos cri mes
fo ram pra ti ca dos com em pre go de arma de fogo. Já
ou tra pes qui sa do Nú cleo de Estu dos da Vi o lên cia
afe riu que 70% dos ho mi cí di os pes qui sa dos ca rac te-
ri za ram exe cu ções de jus ti ce i ros e ma ta do res de alu -
guel.

O Mi nis té rio da Jus ti ça pos sui um qua dro es ta-
tís ti co que in di ca nas 27 ca pi ta is bra si le i ras, no ano
de 2001, a ocor rên cia de 13.580 ho mi cí di os do lo sos.
Esse nú me ro, que acre di ta-se su bes ti ma do em ra zão
da pre ca ri e da de do tra ba lho es ta tís ti co das Po lí ci as
so ma da às fa lhas de no ti fi ca ção dos cri mes, sig ni fi ca
uma Gu er ra do Ira que por mês em ter mos de mor tes.

No ras tro do nar co trá fi co, pas sou a pros pe rar no 
Bra sil o sub ne gó cio do trá fi co de ar ma men tos. Algo
tão fora de con tro le como a ven da de dro ga e que
atua na pa ra le la do co mér cio ile gal de en tor pe cen tes.
Con for me es ta tís ti cas da Ou vi do ria ci ta da, exis te
apro xi ma da men te 1,5 mi lhão de ar mas ile ga is cir cu-
lan do na Gran de São Pa u lo. Ao se rem adi ci o na das às 
400 mil le ga is, equi va lem a uma arma para cada gru -
po de 17 pes so as. E tudo leva a crer que não é di fe-
ren te no res to do Bra sil. Tra ta-se de uma ati vi da de de
alta pe ri cu lo si da de, cuja rota de in fluên cia é co nhe ci-
da, mas de con tro le dé bil, como um tiro de fes tim. As
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au to ri da des po li ci a is e al fan de gá ri as sa bem que o
gros so dos ar ma men tos é con tra ban de a do dos Esta -
dos Uni dos, via Mi a mi, e en tra no País pelo por to de
Pa ra na guá, no Pa ra ná. De lá são re me ti dos ao Pa ra-
guai e re dis tri bu í dos aos gran des cen tros pela rede
do nar co trá fi co.

(O Sr. Pre si den te José Sar ney faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Peço a V. Exª que me con ce da tem po para con clu ir o
meu dis cur so, Sr. Pre si den te.

Srªs e Srs. Se na do res, a cri mi na li da de está mi -
nan do as for ças des te País. O Ban co Mun di al es ti ma
que o cus to da vi o lên cia no Bra sil res pon de a cer ca
de 10% do Pro du to Inter no Bru to. Con for me a in di ca-
ção dos da dos, são US$15 bi lhões per di dos em ca pi-
tal hu ma no; US$28,8 bi lhões em pre ju í zos ma te ri a is;
US$ 27,7 bi lhões em per das no tra ba lho e afins, e
US$27,2 bi lhões em eva são de di vi sas e la va gem de
di nhe i ro.

Em pa í ses que tra ba lham a pre ven ção ao de li to,
por in ter mé dio de po lí ti cas so ci a is efi ca zes, prin ci pal-
men te a edu ca ção, a exem plo da Su í ça, do Ca na dá e
do Ja pão, o dis pên dio mé dio com o cus to da vi o lên cia
re pre sen ta ape nas 1% do PIB. O Bra sil, pre nhe de
ma ze las so ci a is e eco no mi ca men te as fi xi a do, des-
per di ça e gas ta bas tan te mal os pou cos re cur sos dis -
po ní ve is, ata can do os efe i tos da cri mi na li da de em
ações de es cas so re sul ta do. De acor do com da dos do 
Insti tu to São Pa u lo Con tra a Vi o lên cia, 88% do or ça-
men to da Po lí cia Mi li tar do ma i or Esta do da Fe de ra-
ção são em pre ga dos em des pe sas de pes so al, en-
car gos so ci a is e pro ven tos de ina ti vos. Ou seja, so bra
mu i to pou co para se re ver ter em po lí ti cas de com ba te
ao cri me.

Há duas se ma nas, es te ve nes ta Casa o Exmº
Sr. Mi nis tro da Edu ca ção, Cris to vam Bu ar que, que re -
cla mou da fal ta de re cur sos para ins ti tu ir a es co la em
tem po in te gral em toda a rede de en si no pú bli co des te
País. Para se con se guir com ple tar, até o ano 2010, o
ci clo de im plan ta ção do sis te ma de en si no, a mais efi -
ci en te pro vi dên cia de pre ven ção ao cri me, são ne ces-
sá ri os R$2 bi lhões anu a is. Ago ra, 2010 está mu i to
dis tan te, e o Bra sil não pode aguar dar a len ti dão ad -
mi nis tra ti va. Estou com pro me ti do com o Sr. Mi nis tro a
in di car fon tes de fi nan ci a men to da es co la in te gral,
para que o Bra sil pos sa abre vi ar a sua ins ti tu i ção em,
no mí ni mo, qua tro anos da pre vi são do Mi nis té rio da
Edu ca ção.

Fui Se cre tá rio da Se gu ran ça Pú bli ca de Go iás e
sei o quan to são con tin gen ci a dos os re cur sos do se -

tor. Para que as Srªs e os Srs. Se na do res te nham no -
ção do vo lu me de in ves ti men tos ne ces sá ri os, a Fun -
da ção Ge tú lio Var gas apu rou dado in te res san te: so -
men te em se gu ran ça pri va da são in ves ti dos no Bra sil
cer ca de US$28 bi lhões ao ano. No Orça men to da
União do exer cí cio fi nan ce i ro de 2003, es tão pre vis-
tos, para o fi nan ci a men to da Se gu ran ça Pú bli ca,
R$2.631.444.502,00, sen do a ru bri ca “Se gu ran ça do
Ci da dão” do ta da de pou co mais de R$424 mi lhões.

Sr. Pre si den te, hoje, por in di ca ção do Se na dor
Tas so Je re is sa ti, vou apre sen tar um re la tó rio à Sub -
co mis são de Se gu ran ça Pú bli ca so bre pro je to de lei
da Câ ma ra dos De pu ta dos que ver sa so bre ma té ria
que es pe lha bem o que se con ven ci o nou cha mar
dou tri na do Di re i to Pe nal Mí ni mo. Ora, en quan to o
País cla ma pelo en du re ci men to das leis e o res ta be le-
ci men to do Esta do su fi ci en te, o re fe ri do pro je to apre -
sen ta al te ra ções na Lei de Exe cu ção Pe nal e no Có di-
go de Pro ces so Pe nal, com ace nos de mais re ga li as
aos con de na dos, além de fa ci li tar a prá ti ca do des vio
de con du ta nos es ta be le ci men tos pri si o na is.

Em pri me i ro lu gar, é ina ce i tá vel a mo di fi ca ção
pro pos ta no art. 6º da Lei de Exe cu ção Pe nal, que
trans fe re à au to ri da de ad mi nis tra ti va o di re i to de, na
prá ti ca, con ce der a pro gres são ou re gres são do re gi-
me de cum pri men to da pena, sem a in ter ven ção do
Mi nis té rio Pú bli co e do Po der Ju di ciá rio. A ju ris di ci o-
na li za ção da exe cu ção da pena é uma das con quis tas
do Di re i to bra si le i ro. Re nun ci ar à prer ro ga ti va é re tro-
ces so ju rí di co. Já o his tó ri co de cor rup ção nas ad mi-
nis tra ções dos pre sí di os nos leva a crer que a ma té ria
pode en se jar a cons ti tu i ção de uma in dús tria de li be-
ra ção de pre sos nes te País – só em São Pa u lo, se ri-
am li be ra dos cer ca de 27 mil de ten tos.

O pro je to de lei, sob a apre ci a ção da Sub co mis-
são de Se gu ran ça Pú bli ca des ta Casa, pro põe a cri a-
ção de um Re gi me Dis ci pli nar Di fe ren ci a do, du ran te o 
qual será ava li a do o mé ri to do con de na do de pro gre-
dir na pena, com pra zo de ter mi na do, o que tra rá mais
be ne fí ci os aos cri mi no sos.

(O Sr. Pre si den te José Sar ney faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) – 
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te.

Em meu re la tó rio vou apre sen tar uma emen da
que pro pug na por dois sis te mas: o Re gi me Dis ci pli nar
Di fe ren ci a do, com du ra ção de 360 dias, pror ro gá ve is
a cri té rio do juiz, ba si ca men te com re co lhi men to em
cela in di vi du al; e o Re gi me Dis ci pli nar de Se gu ran ça
Má xi ma, des ti na do aos pre sos de alta pe ri cu lo si da de,
com du ra ção de 720 dias, com pos si bi li da de de re pe-
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ti ção a ser de ter mi na da pela au to ri da de ju di ci al, além
de uma sé rie de res tri ções, tais como pro i bi ção de vi -
si ta ín ti ma, re co lhi men to em cela in di vi du al, pro i bi ção
de apa re lhos te le fô ni cos, de som, TV, rá di os e si mi la-
res; co mu ni ca ção ve da da com ou tros pre sos e agen -
tes pe ni ten ciá ri os, du ran te o ba nho de sol e o exer cí-
cio fí si co, que será li mi ta do a até duas ho ras diá ri as;
vi si tas men sa is com o má xi mo de dois fa mi li a res, se -
pa ra dos por vi dro e com co mu ni ca ção por meio de in -
ter fo ne, com fil ma gem e gra va ções en ca mi nha das ao
Mi nis té rio Pú bli co; con ta tos men sa is com ad vo ga dos,
cuja ocor rên cia será co mu ni ca da à Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil.

O ob je ti vo do Re gi me é o de iso lar pre sos con -
de na dos ou pro vi só ri os que apre sen tem alto ris co à
or dem dos pre sí di os e à se gu ran ça da so ci e da de e
man tê-los dis tan tes da área de in fluên cia da or ga ni-
za ção cri mi no sa.

O pro je to da Câ ma ra dos De pu ta dos tam bém
pre ci sa ser al te ra do quan do su ge re que a au to ri da de
ju di ciá ria se di ri ja ao es ta be le ci men to pri si o nal para
re a li zar au diên ci as com os pre sos.

(O Sr. Pre si den te José Sar ney faz soar a cam -
pa i nha.)

O SR. DEMÓSTENES TORRES (PFL – GO) –
Vou con clu ir, Sr. Pre si den te. A pro pos ta visa a aca bar
com o fa la do “tu ris mo ju di ciá rio”, em que o cus to di a do
de i xa o pre sí dio para se di ri gir à pre sen ça do Juiz ou
Tri bu nal. Ora, ex por o ma gis tra do ao ris co de re a li zar
au diên cia na ca de ia é uma bo ba gem ino mi na da.
Além do mais, deve-se men su rar o cus to dos tras la-
dos, uma vez que so men te em São Pa u lo são em pre-
ga dos cer ca de 1.500 po li ci a is mi li ta res por dia a fim
de ga ran tir a se gu ran ça das au diên ci as; efe ti vo que,
na tu ral men te, se ria mais bem em pre ga do no po li ci a-
men to os ten si vo. No mes mo re la tó rio, su gi ro a al te ra-
ção do tex to da Câ ma ra e a ins ti tu i ção da vi de o con fe-
rên cia como meio de se re a li zar o ato ju ris di ci o nal.

Srªs e Srs. Se na do res, o pro je to de lei em ques -
tão pre ten de a ex clu são da aná li se do mé ri to do pre so
e do exa me cri mi no ló gi co. Isso é des ca bi do, e o Se na-
do não pode co a du nar com tal pro po si ção. Pela mes -
ma ra zão aci ma re la ci o na da, é um ab sur do que a
ava li a ção do pre so seja re du zi da a sim pló rio ates ta do
de bom com por ta men to car ce rá rio, a ser ex pe di do
pelo di re tor do es ta be le ci men to pri si o nal.

O re fe ri do pro je to de lei per deu gran de opor tu ni-
da de de cor ri gir um dos ma i o res equí vo cos do or de-
na men to ju rí di co pe nal bra si le i ro. Tra ta-se da sus pen-
são do pro ces so quan do o acu sa do é ci ta do por edi -
tal, não se apre sen ta em ju í zo nem cons ti tui ad vo ga-

do. Em vir tu de des se dis po si ti vo, apro xi ma da men te
70% das ações pe na is con tra o cri me or ga ni za do es -
tão pa ra das em todo o Bra sil. A emen da que ora é
apre sen ta da al te ra o Có di go de Pro ces so Pe nal e cor -
ri ge a ex cres cên cia. Uma vez apro va da a pro pos ta,
pas sa rão a ser jul ga dos à re ve lia to dos os cri mes
ape na dos com re clu são, in clu si ve os de com pe tên cia
do Tri bu nal do Júri. 

A cri se de Se gu ran ça Pú bli ca do Bra sil é algo
es tru tu ral e me re ce a con si de ra ção de ci si va des ta
Casa. No re su mo da ópe ra, bas ta afir mar que as Po lí-
ci as vi vem sín dro me de ine fi ciên cia, tra ba lham em
dis so nân cia, es tão, em boa par te, con ta mi na das pela
cor rup ção.

O sis te ma pe ni ten ciá rio ex põe fis su ras cla mo ro-
sas e che gou ao ina ce i tá vel. Tra ta-se de uma es tru tu-
ra es ta tal que não cum pre a fi na li da de pri má ria de
pre ven ção ge ral da pena, uma vez que os es ta be le ci-
men tos pri si o na is es tão ali e na dos ao cri me or ga ni za-
do, nem a de res so ci a li za ção, ins ti tu to ju rí di co que se
con ver teu em uma das mais be las men ti ras des te
País.

Na trans ver sal da cri se de se gu ran ça, pros pe ra
um sis te ma ju ris di ci o nal ana crô ni co e mo ro so. Ao
ban di do in te res sa que a lide pe nal fi que in de fi ni da-
men te em aber to. A res pon sa bi li da de, na tu ral men te,
não pode ser cre di ta da a Ju í zes e Pro mo to res, mas
às leis que re gem as re la ções pro ces su a is. O Bra sil
pre ci sa ter a co ra gem de re a li zar pro fun da re for ma no 
Po der Ju di ciá rio, do con trá rio, vai con ti nu ar se guin do
por ca mi nhos ro tos e “es pe ran do Go dot”.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. De mós te nes
Tor res, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma. 

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 364

 Bra sí lia, 22 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Pa u lo Afon so pas sa a par ti ci par, na qua li da de de Su -
plen te, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos
Pú bli cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.
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Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

De pu ta do Eunício Oliveira, Lí der do PMDB
O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – A Pre si-

dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Pa u lo Afon so, como
su plen te, para com por a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, nos ter mos do
ofí cio lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

OF/GAB/I/Nº 365

 Bra sí lia, 22 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do

Mo re i ra Fran co pas sa a par ti ci par, na qua li da de de Ti -
tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção, em vaga exis ten te.

Por opor tu no, re no vo a Vos sa Exce lên cia pro-
tes tos de es ti ma e con si de ra ção.

De pu ta do Eu ní cio Oli ve i ra, Lí der do PMDB.
O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – A Pre si-

dên cia de sig na o Sr. De pu ta do Mo re i ra Fran co, como
ti tu lar, para com por a Co mis são Mis ta de Pla nos,
Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção, nos ter mos do
ofí cio lido.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

Of. 84/2003-GLGOV 

Bra sí lia, 16 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 66-A, pa rá gra fo úni co do Re -

gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, in di co o Se na dor
Mar ce lo Cri vel la como Vice-Lí der do Go ver no.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var meus
pro tes tos de con si de ra ção e apre ço.

Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, Lí der do Go ver no.
O SR. PRESIDENTE(José Sar ney) – O ex pe di-

en te lido vai à pu bli ca ção.
So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo Sr.

1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 249, DE 2003

Con vo ca ple bis ci to so bre a trans for-
ma ção da Re gião Me tro po li ta na da ca pi-
tal do Esta do do Rio de Ja ne i ro em Ter ri-
tó rio Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica con vo ca do, para se re a li zar em data

a ser fi xa da pela Jus ti ça Ele i to ral, no pra zo de ses-
sen ta dias a con tar da data de pu bli ca ção des te De -
cre to Le gis la ti vo, ple bis ci to en tre a po pu la ção di re ta-
men te in te res sa da, acer ca da trans for ma ção em Ter-
ri tó rio Fe de ral da área for ma da pe los Mu ni cí pi os que
com põem a Re gião Me tro po li ta na da ca pi tal do Esta -
do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O País vem en fren tan do, nos úl ti mos me ses, um 
in cre men to sem pre ce den tes na vi o lên cia ur ba na, ex -
pon do à luz algo de que há mu i to se sus pe i ta va: o
apa ra to pú bli co de pre ven ção e con ten ção da alta cri -
mi na li da de está em co lap so, e não é pá reo para a
agres si vi da de, a ou sa dia e a efi ciên cia das qua dri lhas
que do mi nam o cha ma do cri me or ga ni za do no Bra sil.

O exem plo do Esta do do Rio de Ja ne i ro é as sus-
ta do ra men te sig ni fi ca ti vo, e inun da, pra ti ca men te to -
dos os dias, a mí dia, na ci o nal e es tran ge i ra, com
ações pre da tó ri as da vida e do pa tri mô nio ab so lu ta-
men te fora de con tro le, vi ti man do os bra si le i ros que lá 
vi vem e que se vêem, hoje, for ça dos a de pen der ape -
nas de si mes mos para a pró pria pro te ção. A imo bi li-
da de das ins ti tu i ções es ta du a is cor res pon de o pâ ni-
co, a in se gu ran ça e o ter ror que são se me a dos dia a
dia pe las ações cri mi no sas, co lo can do o go ver no es -
ta du al ca ri o ca numa po si ção in ter me diá ria en tre es -
pec ta dor e ví ti ma des sa ób via guer ra ur ba na, a qual
de fi ni ti va men te exor bi ta o po der de re a ção e de efi -
ciên cia da que la es tru tu ra.

Os aten ta dos a bom ba, os fu zi la men tos de po li-
ci a is ci vis e mi li ta res, o no tó rio en vol vi men to de ex-
pres si vas par ce las dos ór gãos de se gu ran ça pú bli ca
com a alta cri mi na li da de, a im po tên cia dos agen tes
pú bli cos para con ter o trá fi co de dro gas e ar mas, o fe -
cha men to do co mér cio, tudo de no ta a com ple ta fa lên-
cia da má qui na pú bli ca do Esta do do Rio de Ja ne i ro
para res pon der a esse de sa fio do cri me or ga ni za do.

Em face dis so, da in de ci são e da im po tên cia do
go ver no do Esta do e do in ter mi ná vel jogo de ar gu-
men tos so bre a atu a ção, ou não, das for ças mi li ta res
no tra ba lho ur ba no, te mos para nós que urge a ado -
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ção de me di da con tun den te de en fren ta men to, com
en vol vi men to di re to do Go ver no Fe de ral.

E a so lu ção se nos apre sen ta pela via da trans -
for ma ção da Re gião Me tro po li ta na da ca pi tal do Esta -
do do Rio de Ja ne i ro em Ter ri tó rio Fe de ral. O pro ce di-
men to, ver sa do no art. 18, § 3º, da Cons ti tu i ção Fe de-
ral, pre vê que a ela bo ra ção da lei com ple men tar para
isso ne ces sá ria seja an te ce di da de ple bis ci to en tre as 
po pu la ções di re ta men te in te res sa das.

Cri a da essa au tar quia ter ri to ri al fe de ral, a in ge-
rên cia da União será di re ta, a par tir de go ver na dor no -
me a do pelo Go ver no Fe de ral, e as ações de com ba te
nes sa ver da de i ra guer ra ur ba na mu da rão de pa ta mar
e de in ten si da de, já que o des for ço da má qui na fe de-

ral não de pen de rá de qua is quer ne go ci a ções po lí ti-
cas, per mis sões, con ces sões ou o que quer que seja.

O par la men to na ci o nal não pode aban do nar os
bra si le i ros que vi vem no Rio de Ja ne i ro à pró pria sor -
te, en quan to se eter ni za a dis cus são ju rí di ca e ad mi-
nis tra ti va so bre quem fa lhou, quan do e com que in-
ten si da de.

A his tó ria é di dá ti ca, e, se a si tu a ção pre sen te
no Rio de Ja ne i ro não for en fren ta da com de ter mi na-
ção, con tun dên cia e efi ciên cia, o efe i to re fe ren ci al dis -
so so bre a sa ú de ins ti tu ci o nal da Re pú bli ca será de -
mo li dor.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Luiz Otá vio
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 138 , DE 2003

Alte ra a Lei nº 9.311, de 24 de ou tu-
bro de 1996, para es ta be le cer que par te
do pro du to da ar re ca da ção da Con tri bu i-
ção Pro vi só ria so bre Mo vi men ta ção ou
Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos e
Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce i ra (CPMF)
seja des ti na da ao Mu ni cí pio de ori gem.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 18 da Lei nº 9.311, de 24 de ou tu bro

de 1996, pas sa a vi go rar acres ci do de § 2º, re nu me-
ran do-se para § 1º o pa rá gra fo úni co.

“Art. 18. ...............................................
.............................................................
§ 2º Dos re cur sos des ti na dos ao Fun-

do Na ci o nal de Sa ú de, se rão obri ga to ri a-
men te em pre ga dos em cada Mu ni cí pio vin te
e cin co por cen to da ar re ca da ção nele re gis-
tra da. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Este pro je to tem a fi na li da de de pro mo ver uma 
me lhor na ci o nal dos re cur sos ar re ca da dos com a
Con tri bu i ção Pro vi só ria dis tri bu i ção so bre a Mo vi-
men ta ção ou Trans mis são de Va lo res e de Cré di tos
e Di re i tos de Na tu re za Fi nan ce i ra (CPMF).

Na prá ti ca, tem-se ve ri fi ca do que os mi lha res
de pe que nos mu ni cí pi os do in te ri or bra si le i ro lu tam
com enor me di fi cul da de para man ter seus hos pi ta is
ou pos tos de sa ú de.

Por ou tro lado, há uma con cen tra ção sen sí vel
de re cur sos ori gi na dos da CPMF em re giões me tro-
po li ta nas ou lo ca is de ma i or con cen tra ção po pu la ci-
o nal. Cor re-se o ris co de que se jam fa vo re ci dos exa -
ta men te con tin gen tes po pu la ci o na is em que há ma i-
or ge ra ção e cir cu la ção de ren da, ou seja, as que,
com pa ra ti va men te, são as me nos ne ces si ta das.

Em úl ti ma aná li se, por tan to, pre ten de-se evi tar,
pelo me nos em par te, a dre na gem de re cur sos de
re giões mais po bres para ou tras mais ri cas.

É o que se co lo ca à de li be ra ção das Ca sas do
Con gres so Na ci o nal.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003.  – Mo-
za ril do Ca val can ti.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.311 DE 24 DE OUTUBRO DE 1996

Insti tui a Con tri bu i ção Pro vi só ria
so bre Mo vi men ta ção ou Trans mis são de
Va lo res e de Cré di tos e Di re i tos de Na tu-
re za Fi nan ce i ra – CPMF, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

...........................................................................
Art. 18 O pro du to da ar re ca da ção da con tri bu i-

ção de que tra ta esta lei será des ti na do in te gral men te
ao Fun do Na ci o nal de Sa ú de, para fi nan ci a men to das 
ações e ser vi ços de sa ú de, sen do que sua en tre ga
obe de ce rá aos pra zos e con di ções es ta be le ci dos
para as trans fe rên ci as de que tra ta o ar ti go 159 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. É ve da da a uti li za ção dos re -
cur sos ar re ca da dos com a apli ca ção des ta lLei em
pa ga men to de ser vi ços pres ta dos pe las ins ti tu i ções
hos pi ta la res com fi na li da de lu cra ti va.

...........................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2003

Dis põe so bre o exer cí cio da pro fis-
são de or top tis ta.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º. É li vre e re co nhe ci do, em todo o ter ri tó rio

na ci o nal, o exer cí cio da pro fis são de or top tis ta, ob-
ser va do o dis pos to nes ta lei.

Pa rá gra fo úni co. Ortop tis ta é o pro fis si o nal com
gra du a ção em Ortóp ti ca, ob ti da em ins ti tu i ção edu ca-
ci o nal de ní vel su pe ri or, re co nhe ci da e le ga li za da
pelo go ver no, que o ha bi li te à prá ti ca da Ortóp ti ca, ou
seja, à pes qui sa, pre ven ção, di ag nós ti co e tra ta men to
or tóp ti co dos dis túr bi os ócu lo-sen só rio-mo to res.

Art. 2º. Para o exer cí cio da ati vi da de pro fis si o nal
de or top tis ta é ne ces sá rio pre en cher um dos se guin-
tes re qui si tos:

I – pos su ir di plo ma ex pe di do por es co la de
Ortóp ti ca de ní vel su pe ri or, re co nhe ci da pe los ór gãos
ofi ci a is com pe ten tes;

lI – ser ha bi li ta do por es co la Ortóp ti ca es -
tran ge i ra re co nhe ci da por lei no país de ori gem,
com di plo ma re va li da do no Bra sil de acor do com 
a le gis la ção vi gen te;

III – ser por ta dor de  di plo ma de or top tis ta da
Esco la Pa u lis ta de Me di ci na, an te ri or à data do re -
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co nhe ci men to do Cur so de Otóp ti co pelo Con se-
lho Fe de ral de Edu ca ção;

IV – ser por ta dor de di plo ma de or top tis ta do 
Insti tu to Bra si le i ro de Me di ci na de Re a bi li ta ção,
an te ri or à data do re co nhe ci men to do Cur so de
Ortóp ti ca pelo Con se lho Fe de ral de Edu ca ção;

V – pos su ir cer ti fi ca do de cur so de Ortóp ti ca,
exis ten te ou ex tin to, mi nis tra do por cá te dra da Oftal -
mo lo gia da es co la mé di ca ofi ci al ou re co nhe ci da até a 
data da pro mul ga ção da pre sen te lei;

VI – de ter tí tu lo de or top tis ta ex pe di do pelo
Con se lho Bra si le i ro de of tal mo lo gia até a pro mul ga-
ção da pre sen te lei.

Art. 3º Os cur sos de ní vel su pe ri or para a for -
ma ção pro fis si o nal de or top tis ta te rão seus cur rí cu-
los e du ra ção fi xa dos pelo Con se lho Fe de ral de
Edu ca ção.

§ 1º Os cur sos de gra du a ção uni ver si tá ria exis -
ten tes que ain da não con tam com re co nhe ci men to le -
gal, de ve rão so li ci tá-lo no pra zo de no ven ta dias a
par tir da pu bli ca ção des ta lei.

§ 2º Os cur sos que não for ma li za rem à au to ri da-
de com pe ten te os seus pe di dos de re co nhe ci men to
den tro do pra zo es ta be le ci do no pa rá gra fo an te ri or fi -
ca rão pro i bi dos de fun ci o nar.

Art. 4º. São atri bu i ções do or top tis ta as se guin-
tes ati vi da des:

I – su per vi si o nar, pla ne jar, co or de nar e exe cu tar
ati vi da des de iden ti fi ca ção, ava li a ção e tra ta men to or-
tóp ti co das al te ra ções sen só rio-mo to ras ocu la res, por 
meio de apa re lha gem e téc ni cas or tóp ti cas pró pri as,
a fim de pro pi ci ar ao in di ví duo me lhor exer cí cio de
suas fun ções sen só rio-mo to ras ocu la res;

II – for mu lar e ela bo rar es tu do, pro je to ou pes -
qui sa ci en tí fi ca, bá si ca ou apli ca da, na área da
Ortóp ti ca;

III – ori en tar, di ri gir, as ses so rar e pres tar con sul-
to ria a en ti da des pú bli cas e pri va das na área de
Ortóp ti ca;

IV – re a li zar pe rí ci as e exa mes, as si nar la u dos
téc ni cos e pa re ce res de acor do com o cur rí cu lo efe ti-
va men te re a li za do no âm bi to da Ortóp ti ca;

V – co la bo rar com o mé di co of tal mo lo gis ta na
exe cu ção de exa mes com ple men ta res;

VI – par ti ci par de equi pes téc ni co-ci en tí fi cas
mul ti dis ci pli na res nas áre as da Edu ca ção, da Hi gi e-
ne Vi su al, da Sa ú de Pú bli ca, da Me di ci na Pre ven ti va
e ou tras, res pon sa bi li zan do-se pe los as sun tos de
Ortóp ti ca;

VII – mi nis trar co nhe ci men tos de Ortóp ti ca nos
cur sos uni ver si tá ri os de gra du a ção e pós-gra du a ção

em Ortóp ti ca e em ou tros cur sos di ri gi dos a áre as
afins.

Art. 5º Para o exer cí cio de qual quer das ati vi da-
des re la ci o na das no art. 4º, de for ma au tô no ma ou em 
qual quer mo da li da de de re la ção tra ba lhis ta ou em-
pre ga tí cia, será exi gi da, como con di ção es sen ci al e
in dis pen sá vel a apre sen ta ção do re gis tro pro fis si o nal
emi ti do pelo ór gão com pe ten te.

Art. 6º Para o exer cí cio de em pre gos, car gos e
fun ções téc ni cas da Ortóp ti ca na Admi nis tra ção Pú -
bli ca e nas em pre sas pri va das é obri ga tó ria a con di-
ção de or top tis ta, nos ter mos des ta lei.

Art. 7º A ha bi li ta ção para o exer cí cio da pro fis-
são de or top tis ta será re que ri da pe los in te res sa dos
que pre en che rem uma das con di ções apre sen ta das
pelo Art. 2º ao ór gão res pon sá vel pela fis ca li za ção da
ati vi da de.

Pa rá gra fo úni co. É ve da do o exer cí cio da pro fis-
são de or top tis ta aos que, ex pi ra do o pra zo de 365
(tre zen tos e ses sen ta e cin co) dias após a re gu la men-
ta ção des ta lei, não apre sen ta rem ao ór gão fis ca li za-
dor da pro fis são, para re gu la ri za ção pro fis si o nal, do -
cu men to de ha bi li ta ção, pre vis to no Art. 2º.

Art. 8º A du ra ção nor mal do tra ba lho do or top tis-
ta é de seis ho ras diá ri as, per fa zen do 36 ho ras se ma-
na is.

Art. 9º A ca te go ria de or top tis ta é in clu í da en tre
os gru pos de Con fe de ra ção Na ci o nal dos Pro fis si o-
na is Li be ra is, cons tan do da Clas si fi ca ção Bra si le i ra
de Ocu pa ções do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go.

Art. 10. O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá esta
lei no pra zo de 90 (no ven ta) dias.

Art. 11. São cri a dos o Con se lho Fe de ral e os
Con se lhos Re gi o na is de Ortop tia.

Art. 12. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O or top tis ta é um pro fis si o nal da área da sa ú de,
de ní vel su pe ri or, sen do mais um in te gran te de equi -
pes da área de sa ú de vi su al, jun ta men te com os of tal-
mo lo gis tas, en fer me i ros e au xi li a res de of tal mo lo gia.
Tra ba lha no di ag nós ti co, prog nós ti co e tra ta men to or-
tóp ti co dos pro ble mas re la ci o na dos com os dis túr bi os
sen só rio-mo to res do olho.

Estu da a vi são bi no cu lar, acom pa nhan do seu de -
sen vol vi men to e pro cu ran do ava li ar, pre ve nir e re cu pe-
rar, atra vés de tra ta men to or tóp ti co, seus dis túr bi os. O
de sem pe nho des se pro fis si o nal é es sen ci al men te clí ni-
co, em hos pi ta is e con sul tó ri os pri va dos. Atua tam bém
em equi pes mul ti dis ci pli na res, nos pro gra mas de pro fi-
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la xia dos pro ble mas vi su a is, nas áre as de Edu ca ção, de 
Hi gi e ne Vi su al e de Sa ú de Pú bli ca.

A Asso ci a ção Bra si le i ra de Ortóp ti ca re pre sen ta
a clas se a ní vel na ci o nal, in cre men tan do o es tu do e
prá ti ca da Ortóp ti ca atra vés de re u niões, cur sos, con -
gres sos de ca rá ter ci en tí fi co e cul tu ral, em âm bi to re -
gi o nal e/ou na ci o nal. Além dis so, edi ta uma re vis ta ci -
en tí fi ca a cada dois anos e man tém in ter câm bio com
ou tras en ti da des con gê ne res do país e do ex te ri or.

Um dado re le van te é que a Ortóp ti ca é a úni ca
pro fis são da área da sa ú de, de ní vel su pe ri or, exis ten-
te no país, que não é re gu la men ta da.

Atu al men te no Bra sil, em vir tu de da fal ta de uma
le gis la ção re gu la men ta do ra, o mer ca do de Ortóp ti ca se 
en con tra in va di do por ama do res e cu ri o sos, pes so as de 
ní vel mé dio, com no ções pri má ri as da ciên cia ou ape-
nas in te res sa das ou atra í das pela ati vi da de, além da-
que les mal in ten ci o na dos que com pro me tem o seu
exer cí cio com o mer can ti lis mo e a aven tu ra. Os ver da-
de i ros or top tis tas, aque les com gra du a ção su pe ri or em
cur so re co nhe ci do pelo Con se lho Fe de ral de Edu ca ção
e os que de têm tí tu lo ofi ci al exer cen do a pro fis são com
com pe tên cia, cor re ção e zelo, es tão in jus ta men te igua -
la dos aos re fe ri dos cu ri o sos, sem ga ran ti as le ga is para
o exer cí cio pro fis si o nal, ga ran ti as es sas idên ti cas às de
tan tos ou tros tra ba lha do res na área da sa ú de e que
lhes per mi tam um exer cí cio dig no, com se gu ran ça e
res pe i ta bi li da de de sua pro fis são.

O or top tis ta é mais um pro fis si o nal na área de
sa ú de ca paz e ca pa ci ta do como to dos os de ma is, a
dis pu tar, o mer ca do de tra ba lho com atri bu i ções es -
pe cí fi cas, sem in ter fe rir no cam po de atu a ção dos de -
ma is pro fis si o na is da re fe ri da equi pe de sa ú de; com
fun ções afins e com ple men ta res, cada um con tri bu in-
do para o be ne fí cio do pa ci en te, no res ta be le ci men to
da sa ú de ocu lar.

O even tu al exer cí cio das fun ções de or top tis ta
pelo Oftal mo lo gis ta acar re ta ria uma so bre car ga des -
ne ces sá ria de fun ções. Se ria o mes mo que acre di tar
que um mé di co pode pres cin dir do en fer me i ro, ou um
otor ri no la rin go lo gis ta do fo no a u dió lo go, ou um or to-
pe dis ta e fi si a tra do fi si o te ra pe u ta; por ou tro lado, os
or top tis tas já pos su em atri bu i ções bas tan te es pe cí fi-
cas, que não in clu em ou tras que per ten cem ape nas
aos mé di cos, e que não pre ten dem de ple i te ar.

Os or top tis tas aten dem e es ta be le cem toda a
con du ta Ortóp ti ca dos pa ci en tes en ca mi nha dos pe-
los co le gas mé di cos of tal mo lo gis tas, em am bu la tó ri-
os pró pri os de Ortóp ti ca em hos pi ta is, em clí ni cas
e/ou con sul tó ri os. Os exem plos são vá ri os no co ti di a-
no dos or top tis tas. Há dé ca das, a re a li da de do tra ba-

lho au tô no mo em áre as es pe cí fi cas in de pen den tes
da su pos ta exi gên cia de su per vi são mé di ca.

Impõe-se, por con se guin te, a re gu la men ta ção
des sa pro fis são, o que es pe ra mos ver con cre ti za do
com a jus ta apro va ção des te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2003

Alte ra a Re so lu ção nº 2, de 2001,
que ins ti tui o Di plo ma Mu lher-Ci da dã
Bert ha Lutz e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 2, de 2001, pas sa a vi go-

rar acres ci da do se guin te art. 4º-A:

“Art. 4º-A Para vi a bi li za ção dos tra ba lhos
e di vul ga ção dos ob je ti vos do Di plo ma Mu-
lher-Ci da dã Bert ha Lutz, o Con se lho po de rá
pro mo ver re u niões, en con tros e se mi ná ri os
nas di fe ren tes Uni da des da Fe de ra ção.

Pa rá gra fo úni co. O Con se lho de ve rá
apre sen tar pla no de tra ba lho com pre vi são
de re u niões, en con tros e se mi ná ri os na se -
gun da re u nião or di ná ria após a es co lha do
pre si den te.”

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Apre sen ta do em 1998, o en tão Pro je to de Re so-
lu ção nº 25 ofe re ceu a esta Casa do Le gis la ti vo a
chan ce de re co nhe cer o tra ba lho de inú me ras “in can-
sá ve is de fen so ras da ci da da nia” – mu lhe res bra si le i-
ras que, de al gu ma ma ne i ra, têm-se des ta ca do na
luta por me lho res con di ções de vida des se gru po so -
ci al ain da mar gi na li za do.

O pro je to foi apro va do e trans for ma do na Re so-
lu ção nº 2, de 2001, que ins ti tui o Di plo ma Mu lher-Ci-
da dã Bert ha Lutz e cria o Con se lho com a res pon sa-
bi li da de de es co lher e agra ci ar “cin co mu lhe res de di -
fe ren tes áre as de atu a ção”.

Nos anos que se se gui ram à cri a ção do Di plo-
ma, 2002 e 2003, os tra ba lhos do Con se lho res trin gi-
ram-se, como man da o tex to da Re so lu ção, à aná li se
e à apro va ção dos cur rí cu los en ca mi nha dos para
apre ci a ção. O Con se lho re u niu-se e es co lheu cin co
mu lhe res, en tre apro xi ma da men te 30 can di da tas em
cada ano.
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Ocor re que a cri a ção, no âm bi to do Se na do Fe de-
ral, des se Con se lho foi um im por tan tís si mo pas so para
a va lo ri za ção do tra ba lho de en ca mi nha men to, so bre tu-
do no cam po ju rí di co, das ques tões de gê ne ro no País.
Con tu do, faço mi nhas as pa la vras da ilus tre au to ra do
pro je to que deu ori gem ao Di plo ma Mu lher-Ci da dã
Bert ha Lutz, Se na do ra Emí lia Fer nan des, quan do afir -
ma, na jus ti fi ca ção de seu pro je to, que os pro ble mas re -
la ti vos à mu lher “só se rão sa na dos com a con ti nu i da de
da luta pela cons tru ção da ci da da nia e de uma so ci e da-
de plu ra lis ta, fra ter na e de mo crá ti ca –luta que não é só
das mu lhe res, mas de to dos”.

Des sa for ma, se guin do o pen sa men to da no bre
Se na do ra, apre sen to o pre sen te pro je to que visa fa ci-
li tar e am pli ar os tra ba lhos do Con se lho e, con se-
qüen te men te, do Se na do Fe de ral na de fe sa dos prin -
cí pi os da ci da da nia e da ex tin ção de qual quer tipo de
dis cri mi na ção con tra a mu lher, as se gu ra dos com as
ino va ções da cha ma da Cons ti tu i ção–ci da dão de
1988.

Nes se con tex to, es pe ro con tar com o apo io dos
no bres Pa res para apro va ção do pro je to de re so lu ção
que apre sen to.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

(À Co mis são de Edu ca ção Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e a Co mis são Di re to ra.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2003

Alte ra o art. 2º da Lei nº 10.555, de
13 de no vem bro de 2002, que au to ri za
con di ções es pe ci a is para o cré di to de va -
lo res igua is ou in fe ri o res a R$100,00, de
que tra ta a Lei Com ple men tar nº 110, de
20 de ju nho de 2001, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 10.555, de 13 de no vem-

bro de 2002, pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:

“Art. 2º O ti tu lar de con ta vin cu la da do
FGTS, com ida de igual ou su pe ri or a ses-
sen ta e cin co anos ou que vier a com ple tar
essa ida de até a data fi nal para fir mar o ter -
mo de ade são de que tra ta o art. 6º da Lei
Com ple men tar nº 110, de 2001, fará jus ao
cré di to do com ple men to de atu a li za ção mo -
ne tá ria de que tra ta a re fe ri da Lei Com ple-
men tar, com a re du ção nela pre vis ta, em
par ce la úni ca, no mês se guin te ao de pu bli-

ca ção des ta lei ou no mês sub se qüen te ao
que com ple tar a men ci o na da ida de. (NR)”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei ob je ti va es ta be le cer o
li mi te de 65 (ses sen ta e cin co) anos de ida de para
que o ti tu lar de con ta vin cu la da do FGTS faça jus ao
cré di to do com ple men to de atu a li za ção mo ne tá ria de
que tra ta a Lei Com ple men tar nº 110, de 29 de ju nho
de 2001, com a re du ção nela pre vis ta, em par ce la úni -
ca, no mês se guin te ao de pu bli ca ção da lei ori un da
des ta pro po si ção ou no mês sub se qüen te ao que
com ple tar a ida de de 65 (ses sen ta e cin co) anos.

A re du ção de 70 (se ten ta) para 65 (ses sen ta e
cin co) anos é me di da de in te i ra jus ti ça aos ti tu la res de 
con tas vin cu la das do FGTS. O li mi te atu al ex clui par -
ce la sig ni fi ca ti va de pes so as ido sas, que mes mo de -
po is de com ple ta rem 65 (ses sen ta e cin co) anos, ain -
da ne ces si tam aguar dar mais 5 (cin co) anos para re -
ce ber uma com ple men ta ção fi nan ce i ra a que fa zem
jus des de o mês de fe ve re i ro de 1989 e abril de 1990
res pec ti va men te, nos ter mos do dis pos to no art. 4º da
re fe ri da Lei Com ple men tar.

A ex pec ta ti va mé dia de vida de uma cri an ça
com um ano de ida de, se gun do a Tá bua Com ple ta de
Mor ta li da de do IBGE no ano de 2001 era de 70,2
anos de ida de, e a so bre vi da de uma pes soa com ida -
de de 65 anos era de apro xi ma da men te mais 14,4
anos de vida.

É na as sim de no mi na da “Ter ce i ra Ida de” ou
para nós a “Me lhor Ida de” que as pes so as ne ces si-
tam de ma i o res re cur sos des ti na dos a cus te ar des pe-
sas an tes ine xis ten tes ou inex pres si vas, como as re -
la ti vas a des pe sas mé di cas e re mé di os. Admi tir que
so men te após com ple tar 70 anos é que o ti tu lar faz
jus a per cep ção, em par ce la úni ca, da atu a li za ção
mo ne tá ria re co nhe ci da em lei, é ne gar-lhe, pra ti ca-
men te, o exer cí cio de um di re i to fun da men tal, pri van-
do-lhe de me lho res con di ções de vida.

Se o li mi te de ida de vi gen te para a apo sen ta do-
ria é de 60 anos para a mu lher e de 65 anos para o ho -
mem, e se o pró prio Po der Ju di ciá rio já es ta be le ce
pri o ri da de para o jul ga men to de ações pro mo vi das
por pes so as com mais de 65 anos de ida de, é por que
esse li mi te é uma re fe rên cia para o nos so or de na-
men to ju rí di co, tor nan do ple na men te pla u sí vel a re-
du ção de ida de ora pro pos ta.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. _ Se na-
do ra Serys Slhes sa ren ko.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2003

Alte ra os arts. 302 e 303, da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, que es -
ta be le ce o Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
de fi nin do no vas ca u sas de au men to da
pena para os cri mes de ho mi cí dio cul po-
so e le são cor po ral cul po sa.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei es ta be le ce ca u sas de au men to

da pena para os cri mes de ho mi cí dio cul po so e le-
são cor po ral cul po sa pra ti ca dos na di re ção de ve í-
cu lo au to mo tor.

Art. 2º O pa rá gra fo úni co do art. 302 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi ger com
a se guin te re da ção:

“Art. 302.  ............................................
.............................................................
Pa rá gra fo úni co. No ho mi cí dio cul po so

co me ti do na di re ção de ve í cu lo au to mo tor, a 
pena é au men ta da da me ta de ao do bro, se
o agen te:

I _ .......................................................
............................................................
V _ pra ti cá-lo so bre ci clo via, ci clo fa i xa

ou, na ine xis tên cia des tas, atin gin do o ci clis-
ta na par te de trás da bi ci cle ta;

VI _ es ti ver fa lan do ao te le fo ne ce lu lar
ou apa re lho de co mu ni ca ção si mi lar;

VII _ es ti ver em bri a ga do ou sob efe i to
de subs tân ci as en tor pe cen tes;

VIII _ es ti ver a pelo me nos 30km/h
(trin ta qui lô me tros por hora) aci ma da ve lo-
ci da de má xi ma per mi ti da para a via;

IX _ es ti ver par ti ci pan do de cor ri da,
dis pu ta ou com pe ti ção au to mo bi lís ti ca não
au to ri za da pela au to ri da de com pe ten te;

X _ es ti ver con du zin do ve í cu lo com fa-
lhas me câ ni cas gra ves que te nham con cor-
ri do para a ocor rên cia do in ci den te;

XI _ es ti ver con du zin do ve í cu lo na con tra mão do 
flu xo es ta be le ci do. (NR)”

Art. 3º O pa rá gra fo úni co do art. 303 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997, pas sa a vi ger com
a se guin te re da ção:

“Art 303. .............................................
............................................................
Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena

da me ta de ao do bro, se ocor rer qual quer

das hi pó te ses do pa rá gra fo úni co do ar ti go
an te ri or.

(NR)”

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Uma ques tão con tro ver sa para o po der ju di ciá-
rio no Bra sil é a ti pi fi ca ção dos ho mi cí di os co me ti dos
na di re ção de ve í cu los au to mo to res. Da das as pe cu li-
a ri da des do cri me, a re cor ren te ques tão do di re i to pe -
nal, en tre a “cul pa cons ci en te” e o “dolo even tu al”
mos tra-se, mu i tas ve zes, ob je to de aca lo ra dos de ba-
tes en tre os re pre sen tan tes da de fe sa e do mi nis té rio
pú bli co.

Para re sol ver esta ques tão, é ne ces sá rio sa ber,
pri me i ra men te, se a con du ta ho mi ci da do mo to ris ta
do ve í cu lo au to mo tor po de ria se clas si fi car como sen -
do uma cul pa cons ci en te de que seus atos po de ri am
re sul tar em ho mi cí dio, ou uma di re ção tão for te men te
car re ga da de ne gli gên cia, im pe rí cia e im pru dên cia
que o ris co as su mi do po de ria even tu al men te re sul tar
em ho mi cí dio.

Antes da en tra da em vi gor do novo Có di go de
Trân si to Bra si le i ro (CTB), ao ti pi fi car o con du tor ho mi-
ci da como ten do cul pa cons ci en te, o juiz o en qua dra-
ria no art. 121, § 3º do Có di go Pe nal (CP), que pre vê
pena de re clu são de 1 a 3 anos, ao pas so que no caso 
de dolo even tu al, seu en qua dra men to se ria no ca put
(re clu são de 6 a 20 anos) ou no § 2º (re clu são de 12 a
30 anos) do re fe ri do ar ti go do CP. Des ta ma ne i ra, de -
pen den do da ti pi fi ca ção, as pe nas po dem ser sen si-
vel men te ma i o res ou me no res e os réus se rão ou não
sub me ti dos a júri po pu lar.

O novo Có di go de Trân si to Bra si le i ro (CTB), ino -
vou ao cha mar para si a ti pi fi ca ção de al guns dos cri -
mes de trân si to, no ta da men te os cri mes con tra a vida
e de le são cor po ral, enu me ra dos em seus ar ti gos 302 
e 303, mos tran do a in ten ção do le gis la dor de dar tra -
ta men to es pe ci al a es tes cri mes atri bu in do-lhes pe-
na li za ções di fe ren ci a das da que las con ti das no Có di-
go Pe nal (CP).

Assim, após a en tra da em vi gor do novo CTB,
ve ri fi cou-se uma re du ção no nú me ro de en qua dra-
men tos dos ho mi cí di os de trân si to na fi gu ra do “dolo
even tu al”, pre fe rin do-se, em sua ma i o ria, a apli ca ção
de pe nas para ho mi cí dio cul po so se gun do o art. 302
do CTB, que pre vê pe nas de re clu são de 2 a 4 anos.

Entre tan to, é pos sí vel per ce ber, es pe ci al men te
nes ta Ca pi tal, que mu i tos aci den tes com ví ti mas fa ta-
is, em que os mo to ris tas es ta vam in cor ren do em uma
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sé rie de ati tu des ao vo lan te que ca rac te ri zam for te
dose de im pru dên cia e/ou ne gli gên cia, aca bam por
re ce ber uma pena re du zi da, que per mi te ao mo to ris ta
ho mi ci da cum prir sua pena em li ber da de, o que, para
a ma i o ria da po pu la ção, é si nô ni mo de im pu ni da de.

Assim, o ob je ti vo des te pro je to de lei é per mi tir
uma ma jo ra ção de pe nas em si tu a ções li mi tes que,
por uma sé rie de di fi cul da des téc ni cas, não são pos -
sí ve is de se rem per fe i ta men te ca rac te ri za das pela fi -
gu ra do “dolo even tu al”, mas que pela sim ples ve ri fi-
ca ção das si tu a ções aqui des cri tas, a au to ri da de ju di-
ci al po de ria apli car uma pena mais pro por ci o nal com
a gra vi da de do caso.

Além de me lho rar a ques tão da pro por ci o na li da-
de da pena em re la ção ao de li to co me ti do, que é um
dos prin cí pi os mais fun da men ta is do di re i to pe nal,
esta mo di fi ca ção no CTB po de ria ser uti li za da pe los
edu ca do res e or ga ni za ções que lu tam por um trân si to
me nos vi o len to de uma for ma di dá ti ca, como aler ta
para que os mo to ris tas de vam ser me nos im pru den-
tes e ne gli gen tes no trân si to sob pena de sen ti rem os
ri go res da lei.

Por fim, é im por tan te jus ti fi car o por quê de cada
um dos no vos in ci sos te rem sido es co lhi dos:

• pra ti cá-lo so bre ci clo via, ci clo fa i xa
ou, na ine xis tên cia des tas, atin gin do o ci clis-
ta na par te de trás da bi ci cle ta: tra ta-se de
uma si tu a ção que é aná lo ga a ou tra já apre -
sen ta da no mes mo pa rá gra fo úni co, no in ci-
so II, que diz res pe i to ao atro pe la men to de
pe des tres em fa i xas de pe des tres ou pas se-
i os. Assim, com sua in clu são, a re gra
toma-se mais ho mo gê nea: dá-se o mes mo
tra ta men to do in ci so II para a si tu a ção de
atro pe la men to de ci clis ta em seu es pa ço re -
ser va do e, na ine xis tên cia des te, no atro pe-
la men to do ci clis ta pe da lan do no sen ti do
cor re to do flu xo ve i cu lar, si tu a ção que nor-
mal men te de fi ne uma ele va da dose de im-
pru dên cia, ou ne gli gên cia ou im pe rí cia na
con du ção de um ve í cu lo au to mo tor

• es ti ver fa lan do ao te le fo ne ce lu lar ou
apa re lho de co mu ni ca ção si mi lar:

pes qui sas com pro vam uma gran de re-
du ção na aten ção de mo to ris tas fa zen do
uso de um apa re lho ce lu lar, de no tan do im-
pru dên cia ou ne gli gên cia;

• es ti ver em bri a ga do ou sob efe i to de
subs tân ci as en tor pe cen tes. O ál co ol e ou-
tras subs tân ci as en tor pe cen tes são apon ta-
dos, pe los es pe ci a lis tas em me di ci na de

trân si to, como uma das prin ci pa is ca u sa de
aci den tes en vol ven do ve í cu los au to mo ti vos;

• es ti ver a pelo me nos 30km/h (trin ta
qui lô me tros por hora) aci ma da ve lo ci da de
má xi ma per mi ti da para a via. O ex ces so de
ve lo ci da de au men ta bas tan te a gra vi da de dos 
aci den tes. Tra ta-se de um prin cí pio fí si co que
diz que a ener gia a ser dis si pa da num aci den-
te au men ta se gun do o qua dra do da ve lo ci da-
de do ve í cu lo. De no ta ele va do grau de im pru-
dên cia e ne gli gên cia;

• es ti ver par ti ci pan do de cor ri da, dis-
pu ta ou com pe ti ção au to mo bi lís ti ca não au -
to ri za da pela au to ri da de com pe ten te. As
ruas não po dem se trans for mar em au tó dro-
mos. As cir cuns tân ci as aqui con ti das, po pu-
lar men te de no mi na das “ra chas”, re du zem
bas tan te a aten ção do mo to ris ta e au men-
tam sua ace i ta ção ao ris co. De no tam ele va-
do grau de ne gli gên cia e im pru dên cia;

• es ti ver con du zin do ve í cu lo com fa-
lhas me câ ni cas gra ves que te nham con cor-
ri do para a ocor rên cia do in ci den te. Ve í cu los
com ma nu ten ção pre cá ria oca si o nam con si-
de rá vel quan ti da de de aci den tes anu al men-
te. De no tam ne gli gên cia;

• es ti ver con du zin do ve í cu lo na con tra-
mão do flu xo es ta be le ci do. De no tam im pe rí cia
ou im pru dên cia.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Val-
dir Ra upp, Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Insti tui o Có di go de Trân si to Bra si le i ro .

Art 302. Pra ti car ho mi cí dio cul po so na di re ção
de ve í cu lo au to mo tor:

Pe nas – de ten ção, de dois a qua tro anos, e sus -
pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per mis são ou a ha -
bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo au to mo tor.

Pa rá gra fo úni co. No ho mi cí dio cul po so co me ti do
na di re ção de ve í cu lo au to mo tor, a pena é au men ta da
de um ter ço à me ta de, se o agen te:

I – não pos su ir Per mis são para Di ri gir ou Car te i-
ra de Ha bi li ta ção;

II – pra ti cá-lo em fa i xa de pe des tres ou na cal ça da;
III – de i xar de pres tar so cor ro, quan do pos sí vel

fazê-lo sem ris co pes so al, à ví ti ma do aci den te;
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IV – no exer cí cio de sua pro fis são ou ati vi da de,
es ti ver con du zin do ve í cu lo de trans por te de pas sa ge-
i ros.

Art 303. Pra ti car le são cor po ral cul po sa na di re-
ção de ve í cu lo au to mo tor:

Pe nas – de ten ção, de seis me ses a dois anos e
sus pen são ou pro i bi ção de se ter a per mis são ou a
ha bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo au to mo tor.

Pa rá gra fo úni co. Au men ta-se a pena de um ter -
ço à me ta de, se ocor rer qual quer das hi pó te ses do
pa rá gra fo úni co do ar ti go an te ri or.

...........................................................................

DECRETO-LEI Nº 2.848, 
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal

...........................................................................

Ho mi cí dio Sim ples
Art. 121 – Ma tar al guém:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 20 (vin te) anos.

Caso de di mi nu i ção de pena
§ 1º – Se o agen te co me te o cri me im pe li do por

mo ti vo de re le van te va lor so ci al ou mo ral, ou sob o do -
mí nio de vi o len ta emo ção, logo em se gui da a in jus ta
pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode re du zir a pena de
um sex to a um ter ço.

Ho mi cí dio qua li fi ca do
§ 2º – Se o ho mi cí dio é co me ti do:
I – me di an te paga ou pro mes sa de re com pen sa,

ou por ou tro mo ti vo tor pe;
II – por mo ti vo fú til;
III – com em pre go de ve ne no, fogo, ex plo si vo,

as fi xia, tor tu ra ou ou tro meio in si di o so ou cru el, ou de
que pos sa re sul tar pe ri go co mum;

IV – à tra i ção, de em bos ca da, ou me di an te dis si-
mu la ção ou ou tro re cur so que di fi cul te ou tome im-
pos sí vel a de fe sa do ofen di do;

V – para as se gu rar a exe cu ção, a ocul ta ção, a
im pu ni da de ou van ta gem de ou tro cri me:

Pena – re clu são, de 12 (doze) a 30 (trin ta) anos.

Ho mi cí dio cul po so
§ 3º – Se o ho mi cí dio é cul po so:
Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Au men to de pena
§ 4º – No ho mi cí dio cul po so, a pena é au men ta-

da de um ter ço, se o cri me re sul ta de inob ser vân cia
de re gra téc ni ca de pro fis são, arte ou ofí cio, ou se o
agen te de i xa de pres tar ime di a to so cor ro à ví ti ma,

não pro cu ra di mi nu ir as con se qüên ci as do seu ato, ou 
foge para evi tar pri são em fla gran te. Sen do do lo so o
ho mi cí dio, a pena é au men ta da de um ter ço, se o cri -
me é pra ti ca do con tra pes soa me nor de 14 (ca tor ze)
anos.

§ 5º – Na hi pó te se de ho mi cí dio cul po so, o juiz
po de rá de i xar de apli car a pena, se as con se qüên ci as
da in fra ção atin gi rem o pró prio agen te de for ma tão
gra ve que a san ção pe nal se tor ne des ne ces sá ria.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va).

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 235, DE 2003

Na for ma do dis pos to no § 2º do art. 50 da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, nos ar ti gos 216 e 217 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral e no § 1º do art. 1º do Ato
da Mesa nº 1, de 2001, re que i ro seja ofi ci a da a Se-
nho ra Mi nis tra de Esta do do Meio Ambi en te para que
in for me quan tos re que ri men tos de li cen ça am bi en tal,
no pe río do de ja ne i ro de 2001 a mar ço de 2003, re la ti-
vos à ati vi da de do pe tró leo, fo ram pro to co li za dos no
Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos
Na tu ra is Re no vá ve is (IBAMA), es pe ci fi can do:

1. as li cen ças pré vi as, as li cen ças de ins ta la ção
e as li cen ças de ope ra ção;

2. qua is fo ram de fe ri das, qua is fo ram in de fe ri das
e qua is es tão, ain da, em tra mi ta ção;

3. tem po de tra mi ta ção de to das es sas li cen ças.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te re que ri men to visa a ob ter in for ma-
ções acer ca do exer cí cio das fun ções de um ór gão
tão im por tan te para a Re pú bli ca como o Insti tu to Bra -
si le i ro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is Re -
no vá ve is (IBAMA), quan to à ce le ri da de ou não na
con ces são de li cen ças re la ti vas às ati vi da des de pe -
tró leo.

Com as in for ma ções re ce bi das, te re mos con di-
ções de fa zer uma aná li se da efi ciên cia ou não des se
ór gão, que pode cri ar con di ções ob je ti vas para a ace -
le ra ção das ati vi da des eco nô mi cas, de in te res se da
Na ção, ou para que elas se jam de sa ce le ra das, em
pre ju í zo do pró prio povo, pela au sên cia das con di-
ções ne ces sá ri as ao de sen vol vi men to.
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Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Alme i-
da Lima, Se na dor.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será en ca mi nha do à Mesa para de ci são.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i-
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 24, DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do  Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º, do art. 60, da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 167 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa
a vi go rar acres ci do do in ci so XII, com a se guin te re da-
ção:

“Art. 167. ...
XII – o blo que io ou con tin gen ci a men to de do ta-

ções do or ça men to da se gu ri da de so ci al.”
Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -

gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A Se gu ri da de So ci al con ta com re ce i tas que,
as si na la das pela pró pria Cons ti tu i ção Fe de ral ao
cum pri men to de seus ob je ti vos, são vin cu la das ex clu-
si va men te à pre vi dên cia so ci al, à sa ú de e à as sis tên-
cia so ci al, para aten di men to das par ce las mais ca ren-
tes de nos sa po pu la ção, as qua is, como é sa bi do, de -
pen dem vi tal men te da li be ra ção des sas ver bas para
sua pró pria so bre vi vên cia.

Ve ri fi ca-se, no en tan to, que o en ten di men to, im -
plan ta do no âm bi to do Po der Exe cu ti vo, de que o or -
ça men to pú bli co é sim ples men te in di ca ti vo – não ten -
do por tan to sua exe cu ção ca rá ter obri ga tó rio, tem le -
va do à ba na li za ção da prá ti ca de efe tu ar a re ten ção
de do ta ções or ça men tá ri as re la ti vas a des pe sas
apro va das pelo Con gres so Na ci o nal, cons tan tes das
leis or ça men tá ri as, o que tem ca u sa do enor mes pre -
ju í zos à po pu la ção bra si le i ra e re tar da do o res ga te da
gi gan tes ca dí vi da so ci al em nos so País.

A pre sen te Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção,
in clu in do en tre as ve da ções ar ro la das no art. 167, da
Car ta Mag na, o blo que io ou con tin gen ci a men to de
do ta ções do Orça men to da Se gu ri da de So ci al, tem,

as sim, por ob je ti vo tor nar ine quí vo ca a obri ga to ri e da-
de da re a li za ção in te gral, pelo Po der Exe cu ti vo, das
des pe sas cons tan tes das leis or ça men tá ri as apro va-
das pelo Con gres so Na ci o nal, eli mi nan do, de vez, a
prá ti ca ma lé fi ca da re ten ção de re cur sos or ça men tá-
ri os vi ta is para a ga ran tia da pró pria dig ni da de de mi -
lhões de bra si le i ros.

São es tas as ra zões que nos le vam a con tar
com o apo io dos ilus tres pa res para a apro va ção da
pre sen te pro po si ção.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. –  Se na-
dor Pa u lo Paim.

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO  Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Alber to Sil va.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Amir Lan do.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO  Nº , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO  Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº    , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Au gus to Affon so Bo te lho Neto.
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO  Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Cé sar Bor ges.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Del cí dio do Ama ral Go mez.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor De mós te nes Tor res.

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Du ci o mar Go mes da Cos ta.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Efra im de Ara ú jo Mo ra is.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art 167 
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Eu rí pe des Ca mar go.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na do ra Fá ti ma Cle i de.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Fer nan do Be zer ra.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Flá vio José Arns

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Ge ral do Mes qui ta Jú ni or.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   ,DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Hé lio Ca lix to da Cos ta

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO Nº   ,  DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na do ra He lo í sa He le na

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   ,DE 2003

Acres cen ta o in ci so XII ao art. 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral

Se na dor Ide li Sal vat ti

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   ,DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Jef fer son Pe res
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº   ,DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor João Ca pi be ri be.

PROPOSTA DE EMENDA À
 CONSTITUIÇÃO  Nº ,DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII do art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor José Ma ra nhão

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº ,DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº ,DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTiTUIÇÃO Nº , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na do ra Lú cia Vâ nia

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº, DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Mag no Mal ta

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº,  DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Mar co Ma ci el.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Pa pa léo Paes.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Pe dro Si mon.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Ra mez Te bet.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Re gi nal do Du ar te.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art 167
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Ro meu Tuma

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO  Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Ro ber to Sa tur ni no

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Sér gio Ca bral Fi lho

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº  , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Pe dro Zam bi a si
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PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na do ra Serys Slhes sa en ko.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Sibá Ma cha do.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº , DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Tião Vi e na.

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor Val dir Ra upp

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº DE 2003

Acres cen ta-se o in ci so XII ao art.
167 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Se na dor  Val mir Ama ral

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Art. 167. São ve da dos:
I – o iní cio de pro gra mas ou pro je tos não in clu í-

dos na lei or ça men tá ria anu al;
II – a re a li za ção de des pe sas ou a as sun ção de

obri ga ções di re tas que ex ce dam os cré di tos or ça-
men tá ri os ou adi ci o na is;

III – a re a li za ção de ope ra ções de cré di tos que
ex ce dam o mon tan te das des pe sas de ca pi tal, res sal-
va das as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta-
res ou es pe ci a is com fi na li da de pre ci sa, apro va dos
pelo Po der Le gis la ti vo por ma i o ria ab so lu ta;

IV – a vin cu la ção de re ce i ta de im pos tos a ór -
gão, fun do ou des pe sa, res sal va das a re par ti ção do
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos a que se re fe-
rem os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cur sos para

as ações e ser vi ços pú bli cos de sa ú de e para ma nu-
ten ção e de sen vol vi men to do en si no, como de ter mi-
na do, res pec ti va men te, pe los arts.198, § 2º, e 212, e
a pres ta ção de ga ran ti as às ope ra ções de cré di to por
an te ci pa ção de re ce i ta, pre vis tas no art. 165, § 2º,
bem como o dis pos to no § 4º des te ar ti go;

V – a aber tu ra de cré di to su ple men tar ou es pe-
ci al sem pré via au to ri za ção le gis la ti va e sem in di ca-
ção dos re cur sos cor res pon den tes;

VI – a trans po si ção, o re ma ne ja men to ou a
trans fe rên cia de re cur sos de uma ca te go ria de pro-
gra ma ção para ou tra ou de um ór gão para ou tro, sem
pré via au to ri za ção le gis la ti va;

VII – a con ces são ou uti li za ção de cré di tos ili mi-
ta dos;

VIII – a uti li za ção, sem au to ri za ção le gis la ti va
es pe cí fi ca, de re cur sos dos or ça men tos fis cal e da
se gu ri da de so ci al para su prir ne ces si da de ou co brir
dé fi cit de em pre sas, fun da ções e fun dos, in clu si ve
dos men ci o na dos no art. 165, § 5º;

IX – a ins ti tu i ção de fun dos de qual quer na tu re-
za, sem pré via au to ri za ção le gis la ti va.

X – a trans fe rên cia vo lun tá ria de re cur sos e a
con ces são de em prés ti mos, in clu si ve por an te ci pa-
ção de re ce i ta, pe los Go ver nos Fe de ral e Esta du a is e
suas ins ti tu i ções fi nan ce i ras, para pa ga men to de des -
pe sas com pes so al ati vo, ina ti vo e pen si o nis ta, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os.

XI – a uti li za ção dos re cur sos pro ve ni en tes das
con tri bu i ções so ci a is de que tra ta o art. 195, I, a, e II,
para a re a li za ção de des pe sas dis tin tas do pa ga men-
to de be ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al
de que tra ta o art. 201.

§ 1º  Ne nhum in ves ti men to cuja exe cu ção ul tra-
pas se um exer cí cio fi nan ce i ro po de rá ser ini ci a do
sem pré via in clu são no pla no plu ri a nu al, ou sem lei
que au to ri ze a in clu são, sob pena de cri me de res pon-
sa bi li da de.

§ 2º  Os cré di tos es pe ci a is e ex tra or di ná ri os te -
rão vi gên cia no exer cí cio fi nan ce i ro em que fo rem au -
to ri za dos, sal vo se o ato de au to ri za ção for pro mul ga-
do nos úl ti mos qua tro me ses da que le exer cí cio, caso
em que, re a ber tos nos li mi tes de seus sal dos, se rão
in cor po ra dos ao or ça men to do exer cí cio fi nan ce i ro
sub se qüen te.

§ 3º – A aber tu ra de cré di to ex tra or di ná rio so-
men te será ad mi ti da para aten der a des pe sas im pre-
vi sí ve is e ur gen tes, como as de cor ren tes de guer ra,
co mo ção in ter na ou ca la mi da de pú bli ca, ob ser va do o
dis pos to no art. 62.
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§ 4º É per mi ti da a vin cu la ção de re ce i tas pró pri-
as ge ra das pe los im pos tos a que se re fe rem os ar ti-
gos 155 e 156, e dos re cur sos de que tra tam os ar ti-
gos 157, 158, 159, I, a e b, e II, para pres ta ção de ga -
ran tia ou con tra ga ran tia à União e para pa ga men tos
de dé bi tos para com esta.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, jus ti ça e
ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A pro pos-
ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser lida
está su je i ta às dis po si ções cons tan tes do art. 354 e
se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será des pa cha da à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 236, DE 2003

Nos ter mos dos ar ti gos 336, II, com bi na do com
o 338, IV, do RISF, re que re mos ur gên cia, para a PRS
nº 10, de 2003, ad vin do da do Ofí cio “S” Nº 12, DE
2001, que “So li ci ta, com base no ar ti go 29 da Lei
Com ple men tar nº 101, de 2000, que o Se na do Fe de-
ral re qui si te ao Ban co Cen tral do Bra sil pro ces so de
emis são de Le tras Fi nan ce i ras da que le Esta do, no
sen ti do de que esta Casa apre cie o ple i to do Esta do
do Rio Gran de do Sul para que pos sa ro lar as Le tras
Fi nan ce i ras de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las de pre ca-
tó ri os ju di ci a is, ven cí ve is em 15 de maio e 15 de no -
vem bro de 2001.”.

Sala das Ses sões,  22 de abril de 2003
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia, nos ter -
mos do art. 340, item II, do Re gi men to Inter no.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – É so bre a
ma té ria?

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Cer ta-
men te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or -
dem. Sem re vi são do ora dor.) – So bre o re que ri men to
que tra ta do em prés ti mo do Go ver no Rio Gran de do
Sul, uma vez que os Lí de res já as si na ram e en ca mi-
nha ram à Mesa, eu gos ta ria de pro por a que bra do in -
ters tí cio, a apro va ção do re que ri men to e a vo ta ção do
mé ri to da ma té ria nes ta ses são, já que há con cor dân-
cia dos Lí de res. O Go ver no do Rio Gran de do Sul tem
um pra zo exí guo para re a li zar essa ope ra ção, e, ten -
do sido esse pro ce di men to ado ta do em si tu a ções se -
me lhan tes an te ri or men te, eu gos ta ria de pro por à
Mesa e às Li de ran ças a vo ta ção ain da hoje do re que-
ri men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Na for ma
re gi men tal, será im pos sí vel vo tar hoje, mas, se o Lí -
de res con cor da rem, a ma té ria será in clu í da na
Ordem do Dia de ama nhã.

Con sul to os Srs. Lí de res, na Casa, so bre a pro -
pos ta do Se na dor Ro me ro Jucá. (Pa u sa.)

Não ha ven do ma ni fes ta ção em con trá rio, a ma -
té ria será in clu í da na Ordem do Dia de ama nhã, após
a apro va ção do re que ri men to de ur gên cia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 237, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos dos ar ti gos 218 e 219 do
Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, a in ser ção em 
ata de voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to do
profes sor Jair Bo rin, ocor ri do no dia 22 de abril, aos
61 anos.

Jus ti fi ca ção

Dia de luto para o jor na lis mo bra si le i ro. Mor reu
hoje, ao meio- dia e quin ze, aos 61 anos, o jor na lis ta e
profes sor Jair Bo rin.

Vá ri as ge ra ções de jor na lis tas se for ma ram com 
os en si na men tos de Jair Bo rin, na Esco la de Co mu ni-
ca ção e Artes da Uni ver si da de de São Pa u lo, onde foi
por seis anos di re tor da Fa cul da de de Jor na lis mo, de i-
xan do o car go em de zem bro do ano pas sa do para ser 
so men te o que mais gos ta va: pro fes sor de Jor na lis-
mo. Jair foi da pri me i ra tur ma de Jor na lis mo da USP.
For mou-se em 1971. Des de en tão se de di cou ao
dia-a-dia das re da ções e ao en si no na pró pria fa cul-
da de.

Tan to em uma ati vi da de como nou tra Jair foi o
ba ta lha dor in can sá vel pela Éti ca na pro fis são — ma -
té ria que le ci o nou e pra ti cou por toda a vida.

É im pos sí vel, aliás, fa lar de Jair Bo rin e não lem -
brar de sua pos tu ra éti ca. Foi di re tor do Sin di ca to dos
Jor na lis tas de São Pa u lo por duas ve zes. Como lí der
sin di cal, es te ve pre sen te em to dos os mo vi men tos
so ci a is e tra ba lhis tas que pôde.Era co mum vê-lo nas
as sem bléi as dos me ta lúr gi cos do ABC nos anos 70,
nas pas se a tas con tra a di ta du ra, nos mo vi men tos
pela Anis tia e pe las Di re tas-Já, sem con tar as inú me-
ras ve zes em que vi si tou as re da ções em so li da ri e da-
de aos jor na lis tas que pre ci sa vam de sua for ça e seu
acon se lha men to, tan to para o de sem pe nho como
para res guar do de di re i tos tra ba lhis tas.

Jair Bo rin ama va o povo bra si le i ro. Via na agri -
cul tu ra a me lhor sa í da para com ba ter a po bre za em
nos so País. Fez sua tese de mes tra do so bre a ino va-
ção do jor na lis mo ru ral. Via nos me i os de co mu ni ca-
ção a me lhor ma ne i ra de mos trar que o Bra sil tem tan -
ta ter ra, tan ta ener gia na tu ral, tan to sol, tan ta água...
que não era pos sí vel ver pes so as sem co mi da num
País as sim.

Por sua es pe ci a li za ção, tra ba lhou nos anos 80
na Se cre ta ria da Agri cul tu ra de São Pa u lo ao lado de
José Go mes da Sil va, pai do Mi nis tro José Gra zi a no,
e com ele foi de po is tra ba lhar no Incra, onde de fen-
deu uma re for ma agrá ria a mais am pla pos sí vel.
Enten dia pro fun da men te des se as sun to.

Escre veu os li vros O Estu do do Café no Bra sil,
edi ta do pela Fun da ção Ge tú lio Var gas; A Luta pela
Ter ra , jun to com José Go mes da Sil va, e A Apro pri a-
ção do Tem po e do Espa ço no Jor na lis mo Bra si le-
i ro. Foi ain da o re pre sen tan te ofi ci al do Bra sil na Con -
fe rên cia Mun di al so bre Fome e Re for ma Agrá ria, pa -
tro ci na da pela FAO, or ga nis mo da ONU, em 1986. E
ori en tou 54 tra ba lhos de dou to ra men to.

Não era fi li a do ao PT, mas es te ve ao lado dos
com pa nhe i ros des de o mo vi men to que le vou à sua
fun da ção, à qual acom pa nhou de per to, e sem pre co -
la bo rou com o par ti do. Fa zia par te da Se cre ta ria
Agrá ria. Apo i a va des de o iní cio o Mo vi men to dos Tra-
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ba lha res Ru ra is Sem Ter ra, o MST. Par ti ci pou de di ver-
sas Ca ra va nas da Ci da da nia, li de ra das por Lula, onde
co lo ca va a ne ces si da de ur gen te da re for ma agrá ria.
Sua úl ti ma co la bo ra ção para o Par ti do dos Tra ba lha do-
res foi a par ti ci pa ção no pro gra ma da can di da tu ra de
José Ge no í no ao Go ver no de São Pa u lo.

Jair Bo rin era ca sa do com Síl via e pai de Pa u la e
Ivan. Com os ami gos era ca ri nho so, aten to, gos ta va de
es tar per to. Era co mum re ce ber seus te le fo ne mas num
do min go à tar de, só “para sa ber se a vida ia indo”, como 
gos ta va de brin car.

A vida “foi indo” hoje para Jair, que nos de i xa com
sa u da de da de li ca de za da sua alma que, di an te da in-
jus ti ça, se tor na va for te e in tran si gen te.

Fui co le ga de Jair Bo rin quan do na se gun da me -
ta de dos anos 70 tra ba lha mos como re da to res de eco -
no mia, na Fo lha de S.Pa u lo. Des de 1978, quan do pela
pri me i ra vez me can di da tei à vida pú bli ca, tive em Jair
Bo rin uma das pes so as que mais me de ram for ça, por
nos sa afi ni da de de pro pó si tos, e cujo voto eu sin to sem -
pre a ma i or res pon sa bi li da de de hon rar.

Um exem plo de jor na lis ta, de pro fes sor, de pai,
ami go e ho mem. “Sou um bom bra si le i ro, só isso”, dis se
cer ta vez, numa re u nião sin di cal.Ti nha ra zão. Jair Bo rin.
Um bom bra si le i ro. Um gran de bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Se na dor
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta ção
o re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção
do re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.Exª
a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, como au tor do
re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Para
en ca mi nhar a vo ta ção.) – Dia de luto para o jor na lis mo
bra si le i ro. Mor reu, hoje, ao meio-dia e quin ze mi nu tos,
aos 61 anos, o jor na lis ta e pro fes sor Jair Bo rin.

Vá ri as ge ra ções de jor na lis tas se for ma ram, com
os en si na men tos de Jair Bo rin, na Esco la de Co mu ni ca-
ção e Artes da Uni ver si da de de São Pa u lo, onde foi por
seis anos di re tor da Fa cul da de de Jor na lis mo, de i xan do
o car go em de zem bro do ano pas sa do para ser so men-
te o que mais gos ta va: pro fes sor de jor na lis mo.

Foi da 1ª tur ma de Jor na lis mo da USP, for mou-se
em 1971 e, des de en tão, de di cou-se ao dia a dia das re -
da ções e ao en si no da pró pria fa cul da de.

Tan to em uma ati vi da de como na ou tra, Jair foi o
ba ta lha dor in can sá vel pela éti ca na pro fis são, ma té ria
que le ci o nou e pra ti cou por toda a vida.

Fa lar de Jair Bo rin é fa lar de sua pos tu ra éti ca. Foi
di re tor do Sin di ca to de Jor na lis mo de São Pa u lo por
duas ve zes. Como lí der sin di cal, es te ve pre sen te em to -

dos os mo vi men tos so ci a is e tra ba lhis tas que pôde. Era
co mum vê-lo nas as sem bléi as dos me ta lúr gi cos do
ABC nos anos 70, nas pas se a tas con tra a di ta du ra, nos
mo vi men tos pela Anis tia e pe las Di re ta-Já, sem con tar
as inú me ras ve zes em que vi si tou as re da ções em so li-
da ri e da de aos jor na lis tas que pre ci sa vam de sua for ça
e seu acon se lha men to, tan to para o de sem pe nho quan -
to para o res guar do dos di re i tos tra ba lhis tas.

Jair Bo rin ama va o povo bra si le i ro. Via na agri cul-
tu ra a me lhor sa í da para com ba ter a po bre za em nos so
País. Fez sua tese de mes tra do so bre a ino va ção do jor -
na lis mo ru ral. Via nos me i os de co mu ni ca ção a me lhor
ma ne i ra de mos trar que o Bra sil tem tan ta ter ra, tan ta
ener gia na tu ral, tan to sol, tan ta água, que não era pos -
sí vel ver pes so as sem co mi da num país as sim.

Por sua es pe ci a li za ção, tra ba lhou nos anos 80, na 
Se cre ta ria da Agri cul tu ra de São Pa u lo, ao lado de José
Go mes da Sil va, pai do Mi nis tro José Gra zi a no, e com
ele foi, de po is, tra ba lhar no Incra, onde de fen deu uma
re for ma agrá ria, a mais am pla pos sí vel. Enten dia pro-
fun da men te des se as sun to.

Escre veu “O Estu do do Café no Bra sil”, edi ta do
pela FGV; “A luta pela Ter ra”, com José Go mes da Sil va,
e “A Apro pri a ção do Tem po e do Espa ço no Jor na lis-
mo Bra si le i ro”.

Foi re pre sen tan te ofi ci al do Bra sil, na Con fe rên-
cia Mun di al so bre a Fome e Re for ma Agrá ria da FAO,
em 1986. Ori en tou 54 tra ba lhos de dou to ra men to.
Este ve sem pre ao lado dos com pa nhe i ros do PT, des -
de o mo vi men to que le vou à sua fun da ção, a qual
acom pa nhou de per to, e sem pre co la bo rou com o
Par ti do sem ser fi li a do.

Fa zia par te da Se cre ta ria Agrá ria. Apo i a va, des -
de o iní cio, o MST. Par ti ci pou das di ver sas ca ra va nas
da ci da da nia, nas qua is men ci o na va a ne ces si da de
ur gen te da re for ma agrá ria. Sua úl ti ma co la bo ra ção
foi jun to ao can di da to ao Go ver no de São Pa u lo José
Ge no í no.

Ca sa do com Síl via e pai de Pa u la e Ivan, com os 
ami gos era ca ri nho so. Sem pre cos tu ma va per gun tar
em te le fo ne mas só “para sa ber se a vida ia indo”, con -
for me gos ta va de brin car. De i xa-nos sa u da de, com a
de li ca de za da sua alma, que, di an te da in jus ti ça, tor -
na va-se for te e in tran si gen te.

Fui seu co le ga na Fo lha de S.Pa u lo, na se gun-
da me ta de dos anos 70, na área de eco no mia. Des de
1978, quan do pela pri me i ra vez me can di da tei à vida
pú bli ca, tive em Jair Bo rin uma das pes so as que mais
me de ram for ças. Por nos sa afi ni da de de pro pó si tos,
sem pre sen ti nele um guia e uma ex tra or di ná ria res -
pon sa bi li da de de hon rar o seu voto.

Exem plo de jor na lis ta, pro fes sor, pai, ami go e
ho mem: “Sou um bom bra si le i ro, só isso”, dis se ele
aos seus com pa nhe i ros no Sin di ca to dos Jor na lis tas.
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Ti nha ra zão: um bom bra si le i ro, um gran de bra si le i ro
foi Jair Bo rim.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
o en ca mi nha men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
en cer ro o en ca mi nha men to.

Em vo ta ção o Re que ri men to nº 237, de 2003.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Será cum pri da a de ci são do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 2001

(Vo ta ção no mi nal, se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são,
em se gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da
à Cons ti tu i ção nº 21, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Anto nio Car-
los Va la da res, que al te ra a re da ção do ar ti-
go 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral (acres cen ta a
ali men ta ção aos di re i tos so ci a is), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 783, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Se bas tião
Ro cha.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363, a ma té ria cons ta rá da
Ordem do Dia du ran te três ses sões de li be ra ti vas or di-
ná ri as con se cu ti vas em fase de dis cus são, em se gun do
tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das emen das que
não en vol vam o mé ri to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis -
cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pri me i ro sig -
na tá rio da emen da, para dis cu tir a ma té ria.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. 
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, a Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 21 foi apre sen ta da nes ta
Casa, em agos to de 2001, mas, an tes de sua apre sen-
ta ção, pro pos tas aqui tam bém fo ram dis cu ti das, vi san-
do ao com ba te da fome, como a pro pos ta que foi aqui
apro va da, cri an do o Fun do de Erra di ca ção e de Com -
ba te à Po bre za.

O di re i to à ali men ta ção foi re co nhe ci do pela Co -
mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU, em 1993, em re -
u nião re a li za da na ci da de de Vi e na, in te gra da por 52
pa í ses e con tan do com o voto fa vo rá vel do Bra sil, re gis-

tran do ape nas um voto con tra, o dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca.

A re fe ri da co mis são da ONU, com essa de ci são
his tó ri ca, en ri que ceu a Car ta dos Di re i tos de 1948, co -
lo can do em pri me i ro lu gar, en tre os di re i tos do ci da dão,
a ali men ta ção.

Sa be mos, Sr. Pre si den te, que, in clu in do na Cons -
ti tu i ção sim ples men te o di re i to à ali men ta ção, não va-
mos re sol ver os pro ble mas da po bre za e da fome em
nos so País. É pre ci so que haja von ta de po lí ti ca para
que os nos sos go ver nan tes ado tem po lí ti cas pú bli cas,
dan do ên fa se a pro je tos so ci a is, para a ge ra ção do bem 
co mum.

De ve rão ser in ves ti dos re cur sos na agri cul tu ra fa -
mi li ar, na de sa pro pri a ção de ter ras im pro du ti vas, onde
os as sen ta dos pas sa ri am a pro du zir os seus pró pri os
ali men tos e a ven der o ex ce den te na ci da de, agre gan do
ren da. Inves ti men to em pro gra mas de com ba te à fome
e à mi sé ria, abas te ci men to de água, sa ne a men to bá si-
co, sa ú de, edu ca ção, es sas são pri o ri da des re a is e que
de vem fa zer par te de um go ver no.

Em ver da de, o di re i to à ali men ta ção pos sui ca rá-
ter tão ele men tar para a sub sis tên cia hu ma na que se
po de ria per gun tar acer ca da con ve niên cia – ou mes mo
ne ces si da de – de in cluí-lo en tre os di re i tos so ci a is fun -
da men ta is. Não se ria ób vio de ma is? – in da ga ria o ob-
ser va dor me nos aten to. Não, é a nos sa res pos ta en fá ti-
ca a esse ques ti o na men to. Já exis tem ou tros di re i tos
so ci a is re co nhe ci dos na nos sa Cons ti tu i ção: a edu ca-
ção, a pre vi dên cia so ci al, a sa ú de, en tre ou tros. Fal ta va
in clu ir a ali men ta ção, item im por tan te da vida do ci da-
dão bra si le i ro.

Um dos mais no tá ve is cons ti tu ci o na lis tas por tu-
gue ses, José Go mes Ca no ti lho, en si na-nos que as
car tas cons ti tu ci o na is cum prem duas fun ções bá si-
cas: a de ga ran tir o já exis ten te e a de pro gra mar e tra -
çar li nhas de di re ção para o fu tu ro. A res pon sa bi li da-
de do le gis la dor re si de, pois, em gran de me di da, em
sua ca pa ci da de de trans por tar para a lei es cri ta os
an se i os mais ele men ta res pro ve ni en tes do te ci do so -
ci al que re pre sen ta. É para isso que so mos ele i tos.

Ao in clu ir mos o di re i to à ali men ta ção no rol dos
di re i tos e ga ran ti as so ci a is fun da men ta is, de i xa mos
cla ro, à vis ta de to dos, que nos sa von ta de po lí ti ca e
nos sa mis são de er ra di car a fome des te País não é
fru to so men te das cir cuns tân ci as, das ve le i da des
pas sa ge i ras de ho mens pre o cu pa dos ape nas em au -
men tar seu qui nhão de vo tos, mas de nos so com pro-
mis so au tên ti co – e ine quí vo co – em es ta be le cer mos
um pon to de in fle xão no his tó ri co de de si gual da des
na ci o na is.

Ao de fen der mos a in ser ção do di re to à ali men-
ta ção no tex to cons ti tu ci o nal, é pre ci so de i xar cla ro:
em pri me i ro lu gar, que re co nhe ce mos a exis tên cia do
fla ge lo da fome como um dos fa tos mais gra ves do es -
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pec tro so ci al bra si le i ro. Re co nhe ce mos que os bol-
sões de po bre za exis ten tes em vá ri as re giões bra si le-
i ras são uma afron ta se ri ís si ma à dig ni da de hu ma na.

Em se gun do lu gar: re co nhe ce mos a com ple xi-
da de dos fa to res que fa zem da fome um pro ble ma a
ser en fren ta do por to dos os seg men tos da so ci e da de.
Assim, o com ba te à fome é pri o ri tá rio, mas deve ser
acom pa nha do pela ge ra ção de em pre gos, pela re dis-
tri bu i ção de ren da, pela ex plo ra ção sus ten tá vel dos
re cur sos na tu ra is, pelo fim do pro te ci o nis mo agrí co la
dos pa í ses ri cos.

Como po de mos per ce ber, Sras e Srs. Se na do-
res, o di re i to à ali men ta ção traz con si go a ne ces si da-
de de agir mos de modo co or de na do em to das as áre -
as so ci a is. Na ver da de, o com ba te à fome re quer um
novo pac to so ci al. Não po de ria ser di fe ren te, como
pre ce i tua a ló gi ca dos di re i tos e ga ran ti as fun da men-
ta is. Estes, por se rem in trin se ca men te uni ver sa is, in -
di vi sí ve is e in ter de pen den tes, exi gem dos Esta dos e
de seus na ci o na is me di das que abran gem, a um só
tem po, o do mí nio dos di re i tos ci vis, po lí ti cos, eco nô-
mi cos, so ci a is e cul tu ra is. Se to mar mos como exem -
plo o mais fun da men tal dos di re i tos, o di re i to à vida,
ve re mos que essa prer ro ga ti va im pli ca não só o di re i-
to de todo ser hu ma no de não ser pri va do ar bi tra ri a-
men te de sua vida – ou seja, uma abs ten ção –, mas
tam bém me di das po si ti vas, como o di re i to de todo ser 
hu ma no de dis por de me i os apro pri a dos para a lei da
sub sis tên cia. Por esse mes mo ra ci o cí nio, a ter rí vel re -
a li da de da fome de ne ga a to ta li da de des ses di re i tos
fun da men ta is.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, por fim,
ao de fen der mos a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i-
ção nº 21, de 2001, es ta mos cons ci en tes dos de sa fi-
os e das di fi cul da des para as se gu rar, em um País
con ti nen tal e em uma so ci e da de he te ro gê nea como a 
bra si le i ra, o res pe i to ple no aos di re i tos hu ma nos e às
ga ran ti as fun da men ta is. Po rém, é nos sa res pon sa bi li-
da de em pre en der mos nos sos me lho res es for ços
para er ra di car mos de nos sa so ci e da de o fla ge lo da
fome. Te mos os me i os e as con di ções ne ces sá ri as
para isso. Que o di re i to cons ti tu ci o nal à ali men ta ção
se con cre ti ze, en tão, nas me sas de to dos os ci da dãos
bra si le i ros!

Agra de ço ao Pre si den te José Sar ney pela gran -
de boa von ta de que ma ni fes tou acer ca des ta ma té ria,
co lo can do-a para ser vo ta da nes ta ses são do Se na do
Fe de ral que con si de ro his tó ri ca.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua

em dis cus são a pro pos ta.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – So li ci to a

pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para dis -

cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu tir.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs.
Se na do res, em nome da Li de ran ça do PMDB, apro-
ve i to para dis cu tir e já en ca mi nhar a vo ta ção.

Nos sa Car ta Mag na, em seu art. 6º, apon ta
como di re i tos so ci a is dos bra si le i ros a edu ca ção, a
sa ú de, o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer e a se gu ran ça, a
pro te ção à ma ter ni da de, à in fân cia e a as sis tên cia
dos de sam pa ra dos. O di re i to à ali men ta ção foi re co-
nhe ci do pela Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da
ONU, em 1993, em re u nião re a li za da na ci da de de Vi -
e na, in te gra da por 52 pa í ses e con tan do com o voto
fa vo rá vel do Bra sil, sen do re gis tra do o voto con tra
ape nas dos Esta dos Uni dos. A re fe ri da Co mis são da
ONU, com essa de ci são his tó ri ca, en ri que ceu a Car ta
de 1948, co lo can do em pri me i ro lu gar en tre os di re i-
tos do ci da dão a ali men ta ção. A prin ci pal fi na li da de é
as se gu rar aos seg men tos mais po bres da po pu la ção
o es ta be le ci men to de po lí ti cas pú bli cas con sis ten tes
que evi tem a fome e a mi sé ria. Assim, para que cada
bra si le i ro pos sa usu fru ir uma ali men ta ção ade qua da
a sua so bre vi vên cia.

Sr. Pre si den te, em re la ção à Pro pos ta de Emen -
da à Cons ti tu i ção nº 21, de 2001, de au to ria do emi -
nen te Se na dor Anto nio Car los Va la da res, a quem
nes te mo men to apre sen ta mos os nos sos res pe i tos e
a nos sa con si de ra ção por esse pro je to de gran de
opor tu ni da de para o País, a Li de ran ça do PMDB re -
co men da à sua Ban ca da a apro va ção da pro pos ta.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, além de dis cu tir a
ma té ria, faço já o en ca mi nha men to para agi li zar mos
em ra zão da nos sa pa u ta bas tan te ex ten sa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção a pro pos ta.
Se gun do a Cons ti tu i ção, a ma té ria exi ge quo-

rum qua li fi ca do, que é de três quin tos da com po si ção
da Casa.

Te re mos vo ta ção no mi nal.
Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que se en -

con tram em ou tras de pen dên ci as da Casa que com -
pa re çam ao ple ná rio para pro ce der mos à vo ta ção.

Esta mos apre ci an do uma emen da à Cons ti tu i-
ção que in clui o di re i to à ali men ta ção en tre os di re i tos
so ci a is. É de au to ria do Se na dor Anto nio Car los Va la-
da res.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção pelo pa i nel ele -
trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So li ci to
aos Srs. Se na do res que com pa re çam ao ple ná rio
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para pro ce der mos à con clu são da vo ta ção que exi ge
quo rum qua li fi ca do. (Pa u sa.)

(Con ti nua o pro ces so de vo ta ção.)

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela
or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res, pela or -
dem.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE. Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, so men te
gos ta ria de lem brar ao Se na do Fe de ral que o Re la tor
de sig na do para esta ma té ria, Se na dor Se bas tião Ro -
cha, do Ama pá, a quem ren do mi nhas ho me na gens,
já não se en con tra mais nes ta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a re fe rên cia de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se to dos
os Srs. Se na do res já vo ta ram, pro ce de rei à apu ra ção.

(Pro ce de-se a apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 56 Srs. Se na do res.

Não hou ve voto con trá rio.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 56 vo tos.
Apro va da.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia para a re da ção fi nal.

É a se guin te a pro pos ta apro va da:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 2001

Alte ra a re da ção do ar ti go 6º da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 6º da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 6º São di re i tos so ci a is, a edu ca ção, a sa ú-
de, a ali men ta ção, o tra ba lho, a mo ra dia, o la zer, a se -
gu ran ça, a pre vi dên cia so ci al, a pro te ção à ma ter ni-
da de e à in fân cia, a as sis tên cia aos de sam pa ra dos,
na for ma des ta cons ti tu i ção.”

Art. 2º Esta Emen da, en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

MENSAGEM Nº 300, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 300, de 2002 (nº
924/2002, na ori gem), pela qual o Pre si den-
te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do
Se na do a es co lha do Se nhor Ste lio Mar cos
Ama ran te, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da
Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o-
res, para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Irlan da.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 226, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) –
Sr. Pre si den te, o nome do Sr. Ste lio Mar cos Ama ran-
te, in di ca do para exer cer o car go de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Irlan da, foi apro va do pela
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo

sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – To dos os
Srs. Se na do res já vo ta ram. (Pa u sa)

Está en cer ra da a vo ta ção.
Vo ta ram SIM 50 Srs. Se na do res; e NÃO 02 Srs.

Se na do res.
Hou ve 02 abs ten ções.
To tal: 54 vo tos.
Apro va do o nome do Sr. Ste lio Mar cos Ama ran-

tes.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

MENSAGEM Nº 362, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 362, de 2002 (nº
1.112/2002, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha da Se nho ra Gil da Ma -
ria Ra mos Gu i ma rães, Mi nis tra de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Tri ni-
dad e To ba go.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 227, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) –
Sr. Pre si den te, o nome da Srª. Gil da Ma ria Ra mos
Gu i ma rães, in di ca da para exer cer o car go de Emba i-
xa do ra do Bra sil jun to à Re pú bli ca de Tri ni dad e To ba-
go, foi apro va do pela Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.
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Em dis cus são. (Pa u sa.)
Se ne nhu ma das Srªs e ne nhum dos Srs. Se na-

do res de se ja rem fa zer uso da pa la vra, vou en cer rar a
dis cus são. (Pa u sa)

Encer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pa u sa)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo pa i nel ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – To dos os
Srs. Se na do res já vo ta ram. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a vo ta ção. (Pa u sa.)
Vo ta ram SIM 48 Srs. Se na do res; e NÃO, 3. 
Hou ve 2 abs ten ções.
To tal: 53 vo tos.
Apro va do o nome da Srª Gil da Ma ria Ra mos

Gu i ma rães.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

MENSAGEM Nº 68, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, da Men sa-
gem nº 68, de 2003 (nº 58/2003, na ori gem),
pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca so li ci ta
a re ti ra da da Men sa gem nº 9, de 2003, de
in di ca ção do Se nhor Ma u ro Luiz Iec ker Vi e i-
ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se da Car re i ra
de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do Mi -
nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para cu-
mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Con fe de ra ção Hel vé ti ca,
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil
jun to ao Prin ci pa do do Li ech tens te in.

Vo ta ção da men sa gem, em tur no úni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Te re mos

a úl ti ma vo ta ção no mi nal.
Item 5:

MENSAGEM Nº 59, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção se cre ta)

Men sa gem nº 59, de 2003 (nº
57/2003, na ori gem), pela qual o Pre si den te
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se -

na do a es co lha da Se nho ra Ce li na Ma ria
Assump ção do Val le Pe re i ra, Mi nis tra de Pri -
me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do
Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Re la-
ções Exte ri o res, para exer cer o car go de
Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Con fe de ra-
ção Hel vé ti ca.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor,
se V. Exª qui ser dis cu tir a ma té ria, te re mos de trans -
for mar a ses são em se cre ta, na for ma do que dis põe
a Cons ti tu i ção Fe de ral.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Não se tra ta
pro pri a men te, Sr. Pre si den te. Qu e ro ape nas dar uma
in for ma ção, na qua li da de de Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Ten do
sido apre sen ta dos di ver sos re que ri men tos so bre os
epi só di os ha vi dos em Cuba, o Emba i xa dor Jor ge
Lez ca no Pé rez con vi dou os Srs. Se na do res mem bros
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de ma is in te-
res sa dos para uma re u nião ama nhã, na sua re si dên-
cia, às oito ho ras da ma nhã. Re lem bro a to dos os Se -
na do res da Co mis são, so bre tu do os au to res de re-
que ri men tos. Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Casa
toma co nhe ci men to do con vi te de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma,
para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 228, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) –
Sr. Pre si den te, o nome da Srª Ce li na Ma ria Assump -
ção do Val le Pe re i ra, in di ca do para exer cer o car go de 
Emba i xa do ra do Bra sil jun to à Con fe de ra ção Hel vé ti-
ca, foi apro va do pela Co mis são de Re la ções Exte ri o-
res e De fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re cer
é fa vo rá vel.

Em dis cus são. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo

sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se-
cre ta pelo pa i nel ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 50 Srs. Se na do res; e NÃO 2.

Hou ve duas abs ten ções
To tal: 54 vo tos.
Apro va do o nome da Srª Ce li na Ma ria Assump -

ção do Val le Pe re i ra.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 6:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DO SENADO Nº 449, DE 1999

Vo ta ção, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
449, de 1999, de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que al te ra o art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de se tem bro de 1990 (Lei
Orgâ ni ca da Sa ú de), pos si bi li tan do aos hos -
pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve ni-
en tes de in ter na ções hos pi ta la res, ten do

Pa re ce res sob nºs 732, de 2001, e
414, de 2002, das Co mis sões

– Di re to ra, Re la tor: Se na dor Anto nio
Car los Va la da res, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do; e

– de Assun tos So ci a is (so bre as
Emen das nºs 1 a 4, de Ple ná rio), Re la tor:
Se na dor Ge ral do Althoff, fa vo rá vel à Emen -
da nº 1-Plen, nos ter mos de Su be men da
que apre sen ta; e pela re je i ção das Emen das
nºs 2 a 4-Plen.

Pas sa-se à vo ta ção do subs ti tu ti vo, sem pre ju í-
zo das emen das e su be men das.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 238, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 315, com bi na do
com o in ci so VI do art. 102, am bos do Re gi men to
Inter no, o adi a men to da vo ta ção PLS 449/99, que
“al te ra o art. 43 da Lei nº 8.080/90, pos si bi li tan do
aos hos pi ta is uni ver si tá ri os cap tar re cur sos pro ve-
ni en tes de in ter na ções hos pi ta la res”, a fim de que
seja ou vi da a Co mis são de Edu ca ção so bre o mé ri-
to da pro po si ção.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – He lo í-
sa He le na, Se na do ra.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria sai da Ordem do Dia e vai à Co mis são

de Edu ca ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 7:

REQUERIMENTO Nº 69, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 69, de 2003, dos Se na do res Ro-
ber to Sa tur ni no e Osmar Dias, so li ci tan do
que, so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº
263, de 2002, além da Co mis são cons tan te
do des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou -
vi da, tam bém, a Co mis são de Edu ca ção.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai ao exa me da Co mis são de Edu -

ca ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 8:

REQUERIMENTO Nº 87, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 87, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do que, so bre o Pro je to de Lei
do Se na do nº 35, de 2003, além das Co mis-
sões cons tan tes do des pa cho ini ci al de dis tri-
bu i ção, seja ou vi da, tam bém, a de Edu ca ção.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Edu ca ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Itens 9 e 10:

REQUERIMENTO Nº 111, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 111, de 2003, do Se na dor Ge ral do
Mes qui ta Jú ni or, so li ci tan do a tra mi ta ção
con jun ta do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, 
de 2000, com os Pro je tos de Lei do Se na do
nºs 161, de 2000 e 104, de 2002, por re gu-
la rem a mes ma ma té ria.

REQUERIMENTO Nº 116, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 116, de 2003, do Se na dor Osmar
Dias, so li ci tan do a tra mi ta ção con jun ta do
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Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 2000,
com o Pro je to de Lei do Se na do nº 37, de
2000, por re gu la rem a mes ma ma té ria.

As ma té ri as cons ta ram da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu-
ni da de em que ti ve ram sua apre ci a ção adi a da, a fim
de aguar dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em
ra zão da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar
so bre Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si-
dên cia na que la data.

A Pre si dên cia es cla re ce que a apro va ção dos
re que ri men tos im pli ca rá a per da do ca rá ter ter mi na ti-
vo atri bu í do aos Pro je tos de Lei do Se na do nºs 37,
161 e 104, de 2002.

Vo ta ção, em glo bo, dos re que ri men tos.
As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va dos.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 76, de 200, pas -

sa a tra mi tar em con jun to com os Pro je tos de Lei do
Se na do nºs 37 e 161, de 2000, e 104, de 2002. 

As ma té ri as vão à Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia e, pos te ri or men te, à Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Itens 11
e 12:

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 184, de 2003, do Se na dor Edu ar-
do Su plicy e ou tros Srs. Se na do res, su ge rin-
do a Sua San ti da de, o Papa João Pa u lo II,
que con vo que con cla ve dos lí de res re li gi o sos
mun di a is, pre fe ren ci al men te em Bag dá, ou
em ou tra Ca pi tal de um dos pa í ses en vol vi-
dos no con fli to, para dis cu tir so lu ções pa cí fi-
cas para a cri se no Ira que e pro pug nar pelo
cessar das hos ti li da des e pela paz, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 172, de
2003, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Tas so
Je re is sa ti.

REQUERIMENTO Nº 185, DE 2003
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 222, § 2º, do Re gi men to Inter no)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 185, de 2003, do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te e ou tros Srs. Se na do res, so li ci-
tan do, que se jam con cla ma dos aos go ver-

nos dos pa í ses mem bros do Con se lho de
Se gu ran ça das Na ções Uni das que con vo-
quem re u nião de emer gên cia da que le Orga -
nis mo a fim de de ba ter es tra té gi as que vi-
sem fa zer cum prir a Re so lu ção 1441 de for -
ma pa cí fi ca e ces sar de ime di a to a in ter ven-
ção mi li tar no Ira que, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 177, de 2003,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe-
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon.

As ma té ri as cons ta ram da Ordem do Dia da
ses são de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu-
ni da de em que ti ve ram sua apre ci a ção adi a da, a fim 
de aguar dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da
em ra zão da fal ta de acor do de li de ran ças para de li-
be rar so bre Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da
Pre si dên cia na que la data.

Tra ta-se de re que ri men tos, de au to ria do Se na-
dor Edu ar do Su plicy, em que se so li ci ta a con vo ca ção
de “con cla ve dos lí de res re li gi o sos mun di a is, pre fe-
ren ci al men te em Bag dá, ou em ou tra Ca pi tal de um
dos pa í ses en vol vi dos no con fli to, para dis cu tir so lu-
ções pa cí fi cas para a cri se no Ira que e pro pug nar
pelo ces sar das hos ti li da des e pela paz”.

Como a si tu a ção está mo di fi ca da, con sul ta ria o
Se na dor Edu ar do Su plicy se po de ría mos jul gar pre ju-
di ca dos os dois re que ri men tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o pri me i ro
re que ri men to está re di gi do nos ter mos que V. Exª leu.
O se gun do, dos Se na do res Alo i zio Mer ca dan te, Tião
Vi a na e de mi nha au to ria, pro põe que seja re u ni do o
Con se lho de Se gu ran ça da ONU para a mes ma fi na li-
da de, mas, ain da que o con fli to te nha eclo di do e te -
nha sido pra ti ca men te su pe ra do em al guns as pec tos,
ou mes mo mo di fi ca do, e ob vi a men te des ti tu í do o Go -
ver no Sad dam Hus se in, per ma ne ce o sen ti do de se
con cla mar uma so lu ção de paz no Ori en te Mé dio.
Assim, de al gu ma ma ne i ra, acre di to que o Se na do
Fe de ral se pro nun ci a rá na di re ção cor re ta, mes mo le -
van do em con ta a mo di fi ca ção da si tu a ção. Será um
si nal de apo io aos re que ri men tos apro va dos por una -
ni mi da de na Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Lem bro
ao Se na dor Edu ar do Su plicy que o re que ri men to
pede, na par te fi nal, “ces sar de ime di a to a in ter ven-
ção mi li tar no Ira que”. Assim, pe di ria a V. Exª que vo -
tás se mos ape nas “es tra té gi as que vi sem fa zer cum -
prir a Re so lu ção 1441 do Con se lho de Se gu ran ça
das Na ções Uni das”, ex clu in do a par te fi nal do re que-
ri men to.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Acre di to que sim, Sr. Pre si den te, uma vez que esse
re que ri men to é tam bém de au to ria dos Se na do res
Alo i zio Mer ca dan te e Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O Se na-
dor Tião Vi a na está au sen te, mas con sul to o Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te se con cor da.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, par ti ci-
pei só do se gun do re que ri men to que pro pu nha uma
re u nião do Con se lho de Se gu ran ça da ONU para res -
ta be le cer aque le pro je to pe tró leo-co mi da a fim de
abas te cer as ci da des e apli car a Re so lu ção nº 1441,
evi tan do o con fli to.

Pen so que, com a su ges tão de V. Exª, o re que ri-
men to é opor tu no, mas não sei se é pos sí vel fa zer
uma emen da de re da ção para su ge rir que todo o pro -
ces so de re cons tru ção do Ira que seja dis cu ti do e mo -
ni to ra do pelo Con se lho de Se gu ran ça da ONU, que é
o tema em de ba te nes te mo men to.

Atra sa mos de ma is a vo ta ção do re que ri men to,
que fi cou bas tan te pre ju di ca do. Não sei se é pos sí vel,
mas, se não for, su pri me-se o pa rá gra fo fi nal e apro -
va-se des sa for ma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Infe liz-
men te, a Mesa não ace i ta rá a so lu ção pro pos ta por
V. Exª, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te, por que se tra -
ta ria de ou tra ma té ria e, como esta já pas sou pela
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal na for ma como foi pro pos ta, se ria im pos sí vel
mo di fi cá-la em Ple ná rio. Po de mos ape nas ex clu ir a
par te fi nal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Fica, por-
tan to, pre ju di ca do o re que ri men to nº 184, de 2003,
cons tan te do item 11 da pa u ta.

Pas sa-se à vo ta ção do Re que ri men to nº 185, de 
2003, cons tan te do item 12 da pa u ta.

As Srªs e os Srs. Se na do res que os apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

Se gun da ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do
como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no, que de ter mi na a fi xa ção de li mi-
tes para gas tos com a pu bli ci da de de obras
go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Agri pi no, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

con ti nu a rá na Ordem do Dia da pró xi ma ses são.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 22, DE 1999

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 22, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Pe dro Si mon,
que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art. 
5º da Cons ti tu i ção Fe de ral (gra tu i da de para
o re gis tro e pri me i ra emis são de cer ti dão de 
nas ci men to, ca sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

Trans cor re, hoje, a ter ce i ra ses são de dis cus-
são.

Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

con ti nu a rá na pa u ta, para dis cus são, na for ma re gi-
men tal.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
36, DE 1999

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 26, de 2001)

Ter ce i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de 1999, ten do como pri -
me i ro sig na tá rio o Se na dor Ma gui to Vi le la,
que dis põe so bre a in cor po ra ção e a trans -
fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e
Con se lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos
Tri bu na is de Con tas dos Esta dos, ten do

Pa re cer con trá rio, sob nº 1.367, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor do ven ci do ad hoc: Se -
na dor Luiz Pon tes; com voto, em se pa ra do,
do Se na dor José Fo ga ça, que se abs te ve
em re la ção ao re la tó rio ven ce dor.
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So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 239, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III, do art. 279 do 
Re gi men to Inter no, seja adi a da para o dia 3 de ju nho
de 2003, a dis cus são da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 36, de au to ria do Se na dor Ma gui to Vi -
le la e ou tros, que “dis põe so bre a in cor po ra ção e a
trans fe rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se-
lhos de Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con -
tas dos Esta dos».

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. – Se na-
do ra Iris de Ara ú jo.

REQUERIMENTO Nº 240, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to

Inter no, re que i ro a V. Exª o adi a men to da dis cus são
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção Nº 36, de
1999, que “Dis põe so bre a in cor po ra ção e a trans fe-
rên cia das atri bu i ções dos Tri bu na is e Con se lhos de
Con tas dos Mu ni cí pi os aos Tri bu na is de Con tas dos
Esta dos” até o dia 25 de maio de 2003.

Sala das Ses sões, de abril de 2003. – Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de adi a men to da dis cus são para
o dia 3 de ju nho.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria do dia 3 de ju nho, con for me de -
ci são do Ple ná rio.

Fica pre ju di ca do o re que ri men to do Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem a pa -
la vra V. Exª, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, pela or -
dem.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
o Con se lho de Éti ca tem uma re u nião mar ca da para
as 17 ho ras, e já são 17 ho ras e 09 mi nu tos. Gos ta ria
ape nas de avi sar aos mem bros ti tu la res e su plen tes
que a re u nião se dará após o tér mi no da Ordem do
Dia des ta ses são.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 16:

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 34, DE 2002

Dis cus são, em tur no su ple men tar, do
Subs ti tu ti vo do Se na do ao Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 34, de 2002 (nº 943/99, na Casa
de ori gem), que pro í be in ver são de or dem
dos no mes cons tan tes na Lis ta Úni ca de
Trans plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual -
quer uni da de hos pi ta lar aces sí vel, ten do

Pa re cer sob nº 155, de 2003, da Co-
mis são Di re to ra, Re la tor: Se na dor Edu ar do
Si que i ra Cam pos, ofe re cen do a re da ção do
ven ci do.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en-
cer ra men to da dis cus são.

So bre a mesa, emen das que se rão li das pelo Sr. 
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li das as se guin tes:

EMENDA Nº 1 - PLEN

Dê-se ao Art. 13-A da Lei nº 9.434, de 4 de fe ve-
re i ro de 1977, na re da ção dada pelo art. 1º do Subs ti-
tu ti vo, a se guin te re da ção:

Art. 1º ................................................................
...........................................................................
“Art. 13-A. É pro i bi da a al te ra ção da or dem dos

no mes cons tan tes da Lis ta Úni ca de Trans plan tes, se
hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da de hos pi ta-
lar pú bli ca ou par ti cu lar aces sí vel em pra zo pro pí cio à
re a li za ção do trans plan te, res sal va do os ca sos de in -
com pa ti bi li da de or gâ ni ca de fi ni da em re gu la men ta-
ção es pe cí fi ca e as si tu a ções de ur gên cia as sim de fi-
ni das pe los res pec ti vos Co mi tês Esta du a is de Éti ca e
Pes qui sa e os Co mi tês de Éti ca de cada uni da de hos -
pi ta lar.”

Jus ti fi ca ção

O pro je to é opor tu no e me ri tó rio na me di da em
que tor na obri ga tó ria a ob ser vân cia da or dem de ins -
cri ção na Lis ta Úni ca de Trans plan tes, com ob je ti vo
de evi tar pos sí ve is fra u des ou abu sos. To da via, por
ra zões hu ma ni tá ri as, deve o le gis la dor le var em con -
si de ra ção as si tu a ções ur gen tes e li mi tes em que há a
ne ces si da de de pri vi le gi ar a vida da que les ci da dãos
cuja con di ção não per mi te o aguar do por tem po pro -
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lon ga do. Esta ex cep ci o na li da de será, con tu do, ava li a-
da e de ter mi na da pe los Con se lhos Esta du a is de Éti -
ca jun ta men te com os Con se lhos de Éti ca exis ten tes
em toda uni da de hos pi ta lar.

Sala das Ses sões, 22 de abril de 2003. - Se na-
dor Tião Vi a na.

EMENDA Nº 2 - PLEN

Dá nova re da ção ao art. 20-A da Lei Nº 9.434,
de 4 de fe ve re i ro de 1997, na re da ção dada pelo art.
2º Subs ti tu ti vo:

Art 2º .................................................................
...........................................................................
“Art. 20-A. Alte rar a Lis ta Úni ca de Trans plan tes,

res sal va das as hi pó te ses es ta be le ci das no art. 13-A,
in fine na re da ção dada pelo art. 1º do Subs ti tu ti vo.

Pena - de ten ção de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos.”

Jus ti fi ca ção

A pre sen te emen da tem por ob je ti vo, tão-so-
men te, com pa ti bi li zar a mo di fi ca ção in tro du zi da no
art. 13-A, na re da ção dada pelo art. 1º do subs ti tu ti vo
apro va do, sem con tu do, al te rar a pu ni ção es ta be le ci-
da para os ca sos de al te ra ção da Lis ta Úni ca de
Trans plan tes.

Sala das Ses sões,  22 de abril de 2003. - Se na-
dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Dis cus-
são, em con jun to, do subs ti tu ti vo e das emen das, em
tur no su ple men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

A ma té ria vol ta à Co mis são de Assun tos So ci a-
is, jun ta men te com as emen das.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº
1.676/99, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre a pro mo ção, a pro te ção, a de fe sa e o
uso da lín gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi-
dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 11, de 2003, da Co mis-
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Amir
Lan do, fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº
1-CE (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
ma té ria.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e da Emen -
da subs ti tu ti va, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em dis cus são a Emen da nº 1, subs ti tu ti va, que
tem pre fe rên cia re gi men tal.

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção a emen da subs ti tu ti va.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Apro va da a emen da, fica pre ju di ca do o pro je to,

e a ma té ria vai à Co mis são Di re to ra a fim de re di gir o
ven ci do, para o tur no su ple men tar.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA Nº 50, DE 2001

O Con gres so Na ci o nal de cre ta
Art. 1º Con si de ran do o dis pos to no ca put do art. 

13, e com base no ca put, I,e nos §§ 1º e 4º do art. 216 
da Cons ti tu i ção Fe de ral, a lín gua por tu gue sa in te gra
o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro, con cor ren do para a
de fi ni ção da so be ra nia do País.

 Art. 2º No in tu i to de pro mo ver, di fun dir e va lo ri-
zar a lín gua por tu gue sa, in cum be ao Po der Pú bli co,
me di an te a alo ca ção de re cur sos es pe cí fi cos e com a
co la bo ra ção da co mu ni da de:

I – me lho rar as con di ções de en si no e de apren -
di za gem da lín gua por tu gue sa em to dos os ní ve is e
mo da li da des da edu ca ção na ci o nal;

II – in cen ti var o es tu do e a pes qui sa so bre as va -
ri e da des lin güís ti cas do por tu guês bra si le i ro;

III – re a li zar cam pa nhas e cer ta mes edu ca ti vos
so bre o uso da lín gua por tu gue sa, des ti na dos a es tu-
dan tes, pro fes so res e ci da dãos em ge ral;

IV – cri ar co mis sões para ope ra ci o na li zar os pa -
râ me tros cir cu la res de lín gua por tu gue sa, vi san do à
re no va ção do en si no do idi o ma no Bra sil;

V – cri ar, no rá dio e na te le vi são, cur sos de lín -
gua por tu gue sa que tra tem do uso e fun ci o na men to
do idi o ma;

VI – in cen ti var a cri a ção de le i to ra dos em uni ver-
si da des es tran ge i ras para a pro mo ção da lín gua por -
tu gue sa;

VII – pro mo ver a cri a ção e a am pli a ção de pro -
gra mas de tre i na men to e pes qui sa, no País, para pro -
fes so res es tran ge i ros de lín gua por tu gue sa;
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VIII– es ti mu lar a cri a ção de cen tros de es tu dos
de lín gua por tu gue sa em pa í ses não-lu só fo nos;

IX – es ti mu lar a di vul ga ção e o in ter cam bio de li -
vros de es cri to res dos di ver sos pa í ses lu só fo nos;

 X – es ta be le cer um sis te ma de ro dí zio cul tu ral,
edu ca ci o nal e lin güís ti co de pro fes so res de lín gua
por tu gue sa, lin güís ti ca e li te ra tu ra das na ções lu só fo-
nas;

XI – apo i ar a re a li za ção de es pe tá cu los ba se a-
dos em obras de va lor uni ver sal, apre sen ta dos no
Bra sil com tex to tra du zi do para a lín gua por tu gue sa;

XII – fo men ta ra par ti ci pa ção do Bra sil na Co mu-
ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa;

XIII – in cen ti var a me lho ria dos cur sos de for ma-
ção de pro fes so res de lín gua por tu gue sa;

XIV – in cen ti var a cri a ção de bi bli o te cas es co la-
res, com acer vo de obras li te rá ri as em lín gua por tu-
gue sa em nú me ro de tí tu los e quan ti da de da exem-
pla res su fi ci en te para aten der a Cli en te la es tu dan til;

XV – do tar as bi bli o te cas es co la res de bi bli o te-
cá ri os no aten di men to de cri an ças e jo vens;

XVI – fo men tar a cri a ção de bi bli o te cas pú bli cas
em to dos os mu ni cí pi os bra si le i ros, com acer vos ade -
qua do s, nu mé ri ca e qua li ta ti va men te, para aten der a
de man da da po pu la ção.

Art. 3º É obri ga tó rio o uso da lín gua por tu gue sa
nos os ema na dos da ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta , in -
di re ta e fun da ci o nal di ri gi dos ao co nhe ci men to pú bli co.

§ 1º Além do pre vis to no ca put, os do cu men tos
de do mí nio pú bli co ela bo ra dos pelo Po der Ju di ciá rio,
e as nor mas ju rí di cas de ve rão ser es cri tas em lin-
gua gem aces sí vel à com pre en são de to dos os bra si-
le i ros. § 2º As pa la vras e ex pres sões em lín gua es -
tran ge i ra  atualmente em uso nos do cu men tos de
que tra ta o ca put de ve rão ser subs ti tu í das por pa la-
vras ou ex pres sões equi va len tes em lín gua por tu-
gue sa, no pra zo de um ano, a con ta da data da pu bli-
ca ção des ta lei. 

Art. 4º Res sal va dos os ca sos ex cep ci o na dos
nes ta lei e na sua re gu la men ta ção, toda pa la vra ou
ex pres são es cri ta em lín gua es tran ge i ra e des ti na da
ao co nhe ci men to pú bli co no Bra sil virá acom pa nha-
da, em le tra de igual des ta que, do ter mo ou da ex-
pres são ver na cu lar cor res pon den te em lín gua por tu-
gue sa.

 Parágrafo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se aos se guin tes do mí ni os:

I – re la ções co mer ci a is, so bre tu do às in for ma-
ções con ti das nos pro du tos de ori gem es tran ge i ra co -
m dos no País;

II – me i os de co mu ni ca ção de mas sa;

III – Men sa gens Pu bli ci tá ri as;
IV – in for ma ções afi xa das nos es ta be le ci men-

tos co mer ci a is ou pres ta do res de ser vi ço.
Art. 5º Para as áre as de in ten sa ino va ção tec no-

ló gi ca e ci en tí fi ca, em que há o pre do mí nio do lé xi co
de lín gua es tran ge i ra, se rão for ma das co mis sões es -
pe cí fi cas com a fi na li da de de ela bo rar os res pec ti vos
glos sá ri os  con ten do su ges tões de ter mos equi va len-
tes ver ná cu lo ou re sul tan tes do pro ces so de apor tu-
gue sa men to.

§ 1º As co mis sões de que tra ta o ca put con ta-
rão, obri ga to ri a men te, com es pe ci a lis tas téc ni cos da
área, lin güis tas, le xi có lo gos e fi ló lo gos, con for me o
dis pos to na re gu la men ta ção des ta lei.

§ 2º Os glos sá ri os re fe ri dos no ca put re ce be rão
am pla di vul ga ção e te rão seu aces so fa ci li ta do ao pú -
bli co, por to dos os me i os dis po ní ve is.

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa im -
pres sos po de rão uti li zar pa la vra ou ex pres são es tran-
ge i ra de qual quer das áre as tra ta das no ca put pelo
pe río do má xi mo de um ano após a ela bo ra ção do res -
pec ti vo glos sá rio, des de que tam bém uti li zem o ter mo
cor res pon den te em lín gua por tu gue sa.

§ 4º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do no § 3º o
em pre go de pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran-
ge i ra será con si de ra do le si vo ao pa tri mô nio cul tu ral
bra si le i ro e pu ní vel na for ma da lei.

Art. 6º A re gu la men ta ção des ta lei tra ta rá das
san ções ad mi nis tra ti vas ca bí ve is no caso de des cum-
pri men to da pre sen te nor ma, em pre ju í zo dá de ma is
san ções apli cá ve is.

Pa rá gra fo Úni co. A re gu la men ta ção de que tra ta
o ca put será sub si di a da por um con se lho for ma do
por re pre sen tan tes da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras,
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca,da Asso ci a-
ção Na ci o nal de Pós-Gra du a ção e Pes qui sa em Le -
tras e Lin güís ti ca, do Mo vi men to Na ci o nal em De fe sa
da Lín gua Por tu gue sa e da Asso ci a ção de Lin güís ti ca
Apli ca da do Bra sil.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 18:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2001 (nº
4.594/94, na Casa de ori gem), que dis põe
so bre o aten di men to de emer gên cia de aci -
den tes do tra ba lho em lo ca li da des onde não 
exis te rede do Sis te ma Úni co de Sa ú de -
SUS, ten do
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Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 12, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor
ad hoc: Se na dor Tião Vi a na.

Du ran te o pra zo re gi men tal, pe ran te a Mesa,
não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 241, DE 2003

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in ci so II, do

Re gi men to Inter no, adi a men to da dis cus são do Pro je-
to de Lei da Câ ma ra nº69/2001, a fim de ser re e xa mi-
na da pela Co mis são de Assun tos So ci a is, pe los mo ti-
vos a se guir ex pos tos.

Jus ti fi ca ção

A pro po si ção que ora pre ten de-se adi ar a dis -
cus são para re e xa me da CAS, foi are sen ta da em
1994. Sen do que des de en tão a re a li da de do SUS
mu dou sig ni fi ca ti va men te.

Atu al men te, a rede de ser vi ços do SUS, nos
seus vá ri os ní ve is de aten ção – bá si ca, de mé dia e
alta com ple xi da de, está or ga ni za da nos 5.640 mu ni cí-
pi os do país no âm bi to de cada es ta do, e re giões, mi -
cror re giões e mó du los as sis ten ci a is de sa ú de, per mi-
tin do que nos 27 es ta dos pos sam exis tir 130 re giões
de sa ú de, 350 mi cror re giões e 1.500 mó du los as sis-
ten ci a is.

Esta nova re a li da de da rede de ser vi ços do SUS
pode per mi tir o ple no aten di men to das emer gên ci as de
aci den te de tra ba lho em todo ter ri tó rio na ci o nal. Sen do
as sim, é fun da men tal que sob a óti ca des tas in for ma-
ções e de ou tras que pos sa ser co lhi das jun to ao Mi nis-
té rio da Sa ú de, a CAS re e xa mi ne a pro po si ção.

Sala das Ses sões, em 22 de abril de 2003. - Se -
na dor Alo i zio Mer ca dan te.

REQUERIMENTO Nº 242, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 279, in ci so III do
Re gi men to in ter no, e adi a men to da dis cus são do Pro -
je to de Lei da Câ ma ra nº 69, de 2001, que dis põe so -
bre o aten di men to de emer gên cia de aci den tes do tra -
ba lho em lo ca li da des onde não exis te rede do Sis te-
ma Úni co de Sa ú de – SUS, a fim de que seja re a li za-
da na Ses são do dia de maio vin dou ro.

Sala das Ses sões, em 22 de abril de 2003. - Se -
na dor Ro ber to Sa tur ni no Bra ga, Vice-lí der do Blo co
de Apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção, em pri me i ro lu gar, do re que ri men to do Se na dor
Alo i zio Mer ca dan te, que pede que a ma té ria seja re e-
xa mi na da pela Co mis são de Assun tos So ci a is.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca-
dan te, para en ca mi nhar.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora -
dor.) – Sr. Pre si den te, é ine gá vel que o pro je to tem
gran de al can ce so ci al. O Se na dor Pa u lo Paim pre o cu-
pa-se, so bre tu do, com áre as onde even tu al men te o
SUS não pos sa co brir o aten di men to de aci den tes de
tra ba lho.

To dos co nhe cem a lon ga vi vên cia e sen si bi li da-
de que S. Exª tem com essa agen da; no en tan to, o
Go ver no so li ci ta um tem po para ava li ar como fis ca li-
zar esse pro ce di men to e to das as im pli ca ções que
po dem tra zer ao Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Eu con ver sei com o Se na dor Pa u lo Paim, em
de fe rên cia. A re la to ria, a pro pó si to, é do Se na dor Tião 
Vi a na, mas pre ci sa mos de um tem po para ava li ar as
im pli ca ções do des do bra men to des se pro je to, que
ine ga vel men te tem um gran de al can ce so ci al.

Em fun ção dis so, es ta mos so li ci tan do o adi a-
men to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to de au to ria do Se na dor Alo i zio
Mer ca dan te.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Fica pre ju di ca do o re que ri men to de adi a men to

para de ter mi na do dia, do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 19:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 10, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos

dos Re cur sos nºs 24 e 25, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 10, de 1999, de au to ria
do Se na dor Luiz Este vão, que al te ra o dis-
pos to na Lei nº 6.811, de 08 de ju lho de
1980, que dis põe so bre a des ti na ção da
taxa ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De -
cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne i ro de 1967,
al te ra do pelo art. 2º do De cre to-Lei nº 246,
de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá ou tras pro -
vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 943, de 1999, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, fa vo rá-

08302 Qu ar ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    337ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



vel com a Emen da nº 1-CCJ, que apre sen ta,
com vo tos con trá ri os dos Se na do res Antô-
nio Car los Va la da res, Agne lo Alves, Ro ber to
Fre i re, José Edu ar do Du tra, Bel lo Par ga e,
em se pa ra do, do Se na dor Ro ber to Re quião.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, não
fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Tem V.
Exª a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Para dis cu-
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, o ob je ti vo do pre sen te pro je to é dar 
nova des ti na ção à taxa ju di ciá ria a que se re fe re o
art. 20 do Pro je to de Lei nº 115, de 25 de ja ne i ro de
1967.

Pos te ri o res al te ra ções fo ram fe i tas para be ne-
fi ci ar as obras do edi fí cio-sede da Ordem dos Advo -
ga dos do Bra sil – Sec ção Dis tri to Fe de ral e a Esco la
da Ma gis tra tu ra do Tri bu nal de Jus ti ça, tam bém do
Dis tri to Fe de ral.

O Re la tor da ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia apre sen tou emen da de fi nin-
do que a men ci o na da taxa ju di ciá ria será re pas sa da
para a OAB e para a Esco la da Ma gis tra tu ra a par tir
de 1999.

Assim sen do, a Li de ran ça do PMDB re co men da
à sua Ban ca da a apro va ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer-
ro a dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o pro -
je to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Vo ta ção da Emen da nº 1, da CCJ.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va da, com o voto con trá rio das Srªs Se na-
do ras He lo í sa He le na, Ana Jú lia Ca re pa, Pa trí cia Go -
mes, Fá ti ma Cle i de, e dos Srs. Se na do res Alo i zio
Mer ca dan te, Fer nan do Be zer ra, Anto nio Car los Va la-

da res, Edu ar do Su plicy, Pe dro Si mon e Ro ber to Sa -
tur ni no.

O Pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re da-
ção fi nal.

É a se guin te a ma té ria apro va da:

PROJETO DE LEI DO SENADO  Nº 10, DE 1999

Alte ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de
8 de ju lho de 1980, que “Dis põe so bre a
des ti na ção da taxa ju di ciá ria de que tra ta
o Art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de
ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo Art. 2º do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e dá ou tras pro vi dên ci as.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art.1º O Art.1º da Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de

1980, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º  A par tir do exer cí cio de 1999, 
o pro du to da taxa ju di ciá ria a que se re fe re
o Art.20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de
ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo Art. 2º do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, des ti na-se às obras do edi fí cio sede
da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – Se -
ção do Dis tri to Fe de ral – e à Esco la da
Ma gis tra tu ra do Tri bu nal de Jus ti ça do Dis -
tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A taxa ju di ciá ria re fe ri-
da nes te ar ti go será co bra da na base de
dois por cen to so bre o va lor da ca u sa até o
li mi te do va lor de re fe rên cia vi gen te no Dis -
tri to Fe de ral, sen do um por cen to para cada
uma das en ti da des men ci o na das.”

Art. 2º – Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re tro a gin do seus efe i tos fi nan ce i ros a
par tir de 1º de ja ne i ro de 1999.

EMENDA Nº 1 – CCJ

Dê-se ao “art. 1º, do art.1º do pro je to”, a se guin-
te re da ção:

“Art. 1º A par tir do exer cí cio de 1999, o 
pro du to da taxa ju di ciá ria a que se re fe re o
art. 20 do De cre to-Lei nº115, de 25 de ja ne i-
ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do De cre-
to-lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
des ti na-se à Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil – Se ção do Dis tri to Fe de ral, com apli ca-
ção nos ser vi ços de as sis tên cia ju rí di ca gra -
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tu i ta, e à Esco la da Ma gis tra tu ra do Tri bu nal
de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.”

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 20:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 677, DE 1999

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 677, de 1999 (apre sen-
ta do como con clu são do Pa re cer nº 1.143,
de 1999, da Co mis são de Assun tos So ci a is,
Re la tor: Se na dor Se bas tião Ro cha), que
ins ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr gi co.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias, pe ran te
a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DO SENADO  Nº 677, DE 1999

Insti tui o Dia do Instru men ta dor Ci-
rúr gi co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Dia do Instru men ta dor Ci -

rúr gi co, a ser co me mo ra do em todo ter ri tó rio na ci o nal
no dia seis de maio de cada ano.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa mos ago ra à apre ci a ção do Re que ri men-
to nº 236, de 2003, de ur gên cia, lido no Expe di en te,
para o Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2003.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da ses são

de li be ra ti va or di ná ria de ama nhã, de acor do com a
de ci são dos Lí de res da Casa.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 229, DE 2003

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 20, de 2002, de au to-
ria do Se na dor Car los Wil son, que acres -
cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº 2.848/40 –
Có di go Pe nal, a fim de au men tar a pena
de agen te que pra ti ca cri me com a par ti-
ci pa ção de me nor.

RELATOR:Se na dor AMIR LANDO

I – RELATÓRIO

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to de
Lei do Se na do nº 20, de 2002, de au to ria do ilus tre
Se na dor Car los Wil son, que acres cen ta ar ti go ao De -
cre to-Lei nº 2.848/40 – Có di go Pe nal, afim de au men-
tar a pena de agen te que pra ti ca cri me com a par ti ci-
pa ção de me nor.

A pro po si ção, que não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal, su ge re o au men to da pena, em um
ter ço, para o agen te que co me ter cri me com a par ti ci-
pa ção de me nor de de zo i to anos.

II – Aná li se

A ini ci a ti va não fere prin cí pi os cons ti tu ci o na is ou 
dis po si ções in fra cons ti tu ci o na is. Aten de a boa nor ma
de re da ção le gis la ti va.

Qu an to ao seu mé ri to, ela é mu i to per ti nen te,
pois, como bem ob ser va o au tor em sua jus ti fi ca ção,
os mar gi na is têm uti li za do me no res para a exe cu ção
dos cri mes, con tan do com sua im pu ta bi li da de pe nal.
E isso tem con tri bu í do, dra ma ti ca men te, para a cor -
rup ção de nos sa ju ven tu de.

Não obs tan te, a pro pos ta me re ce uma cor re ção
no que diz res pe i to à dou tri na pe nal. O au tor pre ten de
cri ar uma cir cuns tân cia qua li fi ca do ra ge né ri ca (para
to dos os cri mes) e, des sa for ma, a nova dis po si ção fi -
ca ria me lhor co lo ca da no Tí tu lo V – Das Pe nas – do
Có di go Pe nal do que na que le que de fi ne o con cur so
de pes so as e suas cir cuns tân ci as es pe cí fi cas.

III - Voto

Pelo ex pos to, opi no fa vo ra vel men te à apro va ção
do Pro je to de Lei do Se na do nº 20, de 2002, ob ser va-
da a se guin te emen da:

EMENDA Nº 1 - CCJ

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
20, de 2002, a se guin te re da ção:

08304 Qu ar ta-fe i ra  23 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    339ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



“Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7
de de zem bro de 1940 - Có di go Pe nal, pas sa
a vi ger acres ci do do se guin te ar ti go:

Cir cuns tân cia qua li fi ca do ra ge né ri ca

Art. 67-A. A pena é au men ta da de um
ter ço quan do o agen te pra ti car o cri me com a
par ti ci pa ção de me nor de 18 (de zo i to) anos.”

Sala da Co mis são, em 19 de mar ço de 2003.
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TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 20, de 2002,

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia que:

Acres cen ta ar ti go ao De cre to-Lei nº
2.848/40 – Có di go Pe nal, a fim de au men-
tar a pena de agen te que pra ti ca cri me
com par ti ci pa ção de me nor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 07 de de zem-

bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi ger acres ci do
do se guin te ar ti go:

Cir cuns tân cia qua li fi ca do ra ge né ri ca
Art. 67-A. A pena é au men ta da de um ter ço

quan do o agen te pra ti car o cri me com a par ti ci pa ção
de me nor de 18 (de zo i to) anos.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção. Sala da Co mis são, em 19 de mar ço de 2003. 
- Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

....................................................................................

Art. 67. No con cur so de agra van tes e
ate nu an tes, a pena deve apro xi mar-se do li mi-
te in di ca do pe las cir cuns tân ci as pre pon de ran-
tes, en ten den do-se como tais as que re sul tam
dos mo ti vos de ter mi nan tes do cri me, da per so-
na li da de do agen te e da re in ci dên cia.

(Re da ção dada pela Lei nº 7.209, de
11-07-1984)

Cál cu lo da pena
....................................................................................

PARECER Nº 230, DE 2003

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 151, de 2002, de au -
to ria do Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que
al te ra os arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503,
de 23 de se tem bro de 1997 (Có di go de
Trân si to Bra si le i ro), a fim de ade quar pe -
nas apli cá ve is a cri mes de trân si to às
pre vis tas no Có di go Pe nal para cri mes
da mes ma na tu re za da que les.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são, para exa me, o Pro je to
de Lei do Se na do nº 151, de 2002, de au to ria do
ilus tre Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que al te ra os
arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro
de 1997 – Có di go de Trân si to Nra si le i ro (CTB), a fim 
de ade quar pe nas apli cá ve is a cri mes de trân si to às 
pre vis tas no Có di go Pe nal para cri mes da mes ma
na tu re za da que les.

A ini ci a ti va, que não re ce beu emen das no pra zo
re gi men tal, su ge re a di mi nu i ção das pe nas co mi na-
das aos de li tos de ho mi cí dio e le sões cor po ra is cul po-
sas, pre vis tas no CTB, para ade quá-las àque las co -
mi na das no Có di go Pe nal (CP).

Além dis so, pro põe uma cir cuns tân cia qua li fi ca-
do ra para a le são cor po ral pra ti ca da no trân si to, se do
fato “re sul ta mor te”.

II – Aná li se

A pro po si ção não fere dis po si ções cons ti tu ci o-
na is ou re gi men ta is. Sua téc ni ca le gis la ti va é cor re ta.

Qu an to ao seu mé ri to, jul ga mo-la mu i to per ti-
nen te, por que bus ca o equi lí brio da do sa gem da san -
ção pe nal en tre o CTB e o CP, para o mes mos cri mes.

O Có di go Pe nal pre vê uma pena de de ten ção de 
um a três anos para o ho mi cí dio cul po so (art. 121, §
3º) e de dois me ses a um ano de de ten ção para a le -
são cor po ral cul po sa (art. 129, § 6º).

Sem fun da men to apa ren te na dou tri na pe nal, o
Có di go de Trân si to Bra si le i ro, co mi na pe nas de, res -
pec ti va men te, de dois a qua tro anos de de ten ção e
seis me ses a dois anos de de ten ção. Não é jus ti fi cá-
vel que es ses cri mes, quan do pra ti ca dos na di re ção
de um ve í cu lo, te nham pena mais exa cer ba da do que, 
por exem plo, se co me ti dos com arma de fogo.

No nos so jul ga men to, é evi den te que a ini ci a ti-
va, ao bus car a cor re ção des se equí vo co dou tri ná rio,
con cor re rá para o aper fe i ço a men to da Lei Pe nal.

Não obs tan te, pen sa mos que uma le são cor po-
ral cul po sa, ca u sa da na con du ção de um ve í cu lo, se -
gui da de mor te, nada mais seja do que um ho mi cí dio
cul po so, cuja pena já está co mi na da no art. 302 do
CTB. Isso in va li da acrés ci mo pro pos to como § 2º do
art. 303.

Esta be le cer pena para o caso, di fe ren ci a da do
ho mi cí dio cul po so, como se fora uma ex ten são dou tri-
ná ria da le são cor po ral se gui da de mor te (art. 21, §
3º), é uma vi são equi vo ca da do fe nô me no ju rí di co,
por que, nes se caso, não exis te a pre te rin ten ci o na li-
da de, que se ca rac te ri za pelo dolo no ato e cul pa o re -
sul ta do. No de li to des cri to no § 2º, pro pos to como
acrés ci mo ao art. 303, há cul pa, tan to no ato como no
re sul ta do, o que ti pi fi ca o ho mi cí dio cul po so.
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III – Voto

Pelo ex pos to, opi na mos fa vo ra vel men te à apro -
va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de 2002,
ob ser va da a se guin te emen da.

EMENDA Nº 01 – CCJ

Dê-se ao art. 1º do Pro je to de Lei do Se na do nº
151, de 2002, a se guin te re da ção:

Art. 1º Os arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503, de 23
de se tem bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 302. ................................................
Pena – de ten ção, de um a três anos, e 

sus pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per-

mis são ou a ha bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo
au to mo tor.

..................................................... (NR)
Art. 303. ................................................
Pena — de ten ção, de dois me ses a

um ano, e sus pen são ou pro i bi ção de se ob -
ter a per mis são ou a ha bi li ta ção para di ri gir
ve í cu lo au to mo tor.

...................................................... (NR)

Sala da Co mis são, em 19 de mar ço de 2003. -
Se na dor Edi son Lo bão, Pre si den te - Se na dor José
Jor ge, Re la tor.
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TEXTO FINAL
Do Pro je to de Lei do Se na do nº 151, de 2002,

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia que:

Alte ra os ar ti gos 302 e 303 da Lei nº
9.503, de 23 de se tem bro de 1997 (Có di go
de Trân si to Bra si le i ro), a fim de ade quar
pe nas apli cá ve is a cri mes de trân si to às
pre vis tas no Có di go Pe nal para cri mes
da mes ma na tu re za da que les.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503, de 23

de se tem bro de 1997 – Có di go de Trân si to Bra si le i ro,
pas sam a vi go rar com a se guin te re da ção:

Art. 302. ................................................
Pena – de ten ção, de um a três anos, e 

sus pen são ou pro i bi ção de se ob ter a per-
mis são ou a ha bi li ta ção para di ri gir ve í cu lo
au to mo tor.

 ................................................... (NR.)
Art. 303 .................................................
Pena – de ten ção, de dois me ses a um

ano, e sus pen são ou pro i bi ção de se ob ter a 
per mis são ou a ha bi li ta ção para di ri gir ve í-
cu lo au to mo tor.

..................................................... (NR.)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 19 de mar ço de 2003. _ (en-
tra as si na tu ra.) _ Pre si den te.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

........................................ ............................................

Le são cor po ral
Art. 129. Ofen der a in te gri da de cor po ral ou a sa -

ú de de ou trem:
Pena - de ten ção, de 3 (três) me ses a 1 (um) ano.

........................................ ............................................

Le são cor po ral cul po sa
§ 6º Se a le são é cul po sa:
Pena - de ten ção, de 2 (dois) me ses a 1 (um)

ano.

PARECER Nº 231, DE 2003

Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, so bre o Pro je to de
Lei do Se na do nº 193, de 2002, de au to ria
do Se na dor Wal deck Ornel las, que re vo ga a
Lei nº 4.759, de 20 de agos to de 1965.

Re la tor: Se na dor José Jor ge

I – Re la tó rio

Tra mi ta nes ta Co mis são, em ca rá ter ter mi na ti-
vo, o Pro je to de Lei do Se na do nº 193, de 2002, de
au to ria do Se na dor WALDECK ORNELLAS. Tal pro -
po si ção visa ex clu si va men te a re vo gar a Lei nº
4.759, de 1965, a qual dis põe so bre a de no mi na ção
e qua li fi ca ção das Uni ver si da des e Esco las Téc ni-
cas Fe de ra is.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor ob ser va que a alu -
dida lei, “ina de qua da, re tró gra da e des ne ces sá ria”,
en con tra-se em de su so. Aduz, ou tros sim, ter sido re -
vo ga da na prá ti ca por leis que lhe são con trá ri as no
con te ú do, mal gra do não con te nham cláu su la es pe cí-
fi ca de re vo ga ção da que le di plo ma le gal. Des tar te,
com o es co po de dar cum pri men to à Lei Com ple men-
tar nº 95, de 1998, que or de na se dê de for ma ex pres-
sa a re vo ga ção de tex tos le ga is, o au tor pro põe o PLS
sub exa mi ne.

No pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen ta das
emen das ao pro je to.

É o re la tó rio.

II - Aná li se

A Lei nº 4.759, de 1965, es ta be le ce como deve
ser a qua li fi ca ção das Uni ver si da des e Esco las Téc ni-
cas da União, dis pon do que as se di a das em ca pi ta is
de vem ter a de no mi na ção do res pec ti vo Esta do e que 
as se di a das em ci da de dis tin ta da ca pi tal de vem ter a
de no mi na ção da res pec ti va ci da de.

O pro je to em aná li se pre ten de re vo gar ex pres-
sa men te a re fe ri da lei, sob o ar gu men to de que as
nor mas dela cons tan tes fo ram re vo ga das ta ci ta men te
pela le gis la ção su per ve ni en te re la ti va às ins ti tu i ções
fe de ra is de en si no.

Não há como dis sen tir do au tor do pro je to,
quan do diz que a si tu a ção do en si no téc ni co e su pe ri-
or se al te rou pro fun da men te nos úl ti mos anos, mor -
men te com a in te ri o ri za ção das ins ti tu i ções de en si no.
Hoje, di ver sas uni ver si da des fe de ra is cu jas ati vi da-
des se res trin gi am ter ri to ri al men te às ca pi ta is de es -
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ta dos pos su em cam pi em ci da des do in te ri or. O mes -
mo ocor re com as an ti gas es co las téc ni cas fe de ra is,
trans for ma das em Cen tros Fe de ra is de Edu ca ção
Tec no ló gi ca (CEFET) pela Lei nº 8.948, de 1994 (art.
3º). Ilus tra ti va men te, po dem ser ci ta dos o Cen tro de
Edu ca ção Tec no ló gi ca da Ba hia, com sede em Sal va-
dor e Uni da des de Ensi no Des cen tra li za das (UNED)
nas ci da des de Bar re i ras, Eu ná po lis, Va len ça e Vi tó-
ria da Con quis ta, e o Cen tro de Edu ca ção Tec no ló gi-
ca de São Pa u lo, com sede na ca pi tal do Esta do e
UNED em Ser tão zi nho e Cu ba tão.

Por ou tro lado, é for ço so con vir que, ti ran te a al -
te ra ção pro mo vi da pela já ci ta da Lei nº 8.948, de
1994, e exem plos iso la dos, como o da Uni ver si da de
Fe de ral Flu mi nen se, com sede em Ni te rói, a re gra tra -
ça da na Lei nº 4.759, de 1965, con ti nua a ser o pa-
drão uti li za do na de no mi na ção dos CEFET e uni ver si-
da des fe de ra is.

Ao lado dis so, ins ta des ta car que, por for ça da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001, o art. 84 da
Car ta Mag na foi al te ra do, re in tro du zin do-se a fi gu ra
do de cre to au tô no mo no di re i to pá trio. Tal es pé cie
nor ma ti va exis tiu na vi gên cia da Cons ti tu i ção de
1967, cujo art. 81, V, com a re da ção dada pela Emen -
da Cons ti tu ci o nal nº 1, de 1969, atri bu iu com pe tên cia
ao Pre si den te da Re pú bli ca para “dis por so bre a es -
tru tu ra ção, atri bu i ções e fun ci o na men to dos ór gãos
da ad mi nis tra ção fe de ral”.

Essa com pe tên cia foi res trin gi da pela Lei Ma i or
de 1988, com a adi ção da cláu su la “na for ma da lei” à
re gra cor re la ta à do in di gi ta do art. 81, V. Des tar te, o
art. 84, VI, da Cons ti tu i ção vi gen te, em sua re da ção
ori gi nal, es ta be le cia ser da com pe tên cia pri va ti va do
Pre si den te da Re pú bli ca “dis por so bre a or ga ni za ção

e o fun ci o na men to da ad mi nis tra ção fe de ral, na for ma
da lei”.

Com o ad ven to da Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, 
de 2001, a re da ção do art. 84, VI, pas sou a ser a se -
guin te:

Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao
Pre si den te da Re pú bli ca:

........................................ ......................
VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:
a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad -

mi nis tra ção fe de ral, quan do não im pli car au -
men to de des pe sa nem cri a ção ou ex tin ção
de ór gãos pú bli cos;

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú-
bli cos, quan do va gos;

........................................ ......................

De pre en de-se do dis po si ti vo ci ta do que al te ra-
ções na or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra-
ção fe de ral, das qua is é exem plo a ma té ria ver sa da
no pro je to ora dis cu ti do, pas sa ram a ser da com pe-
tên cia do Pre si den te da Re pú bli ca, não mais ve i cu la-
das por lei, mas por de cre to, ra zão por que não deve
pros pe rar a pre sen te pro po si ção le gis la ti va, sob pena 
de se ver con fi gu ra da in va são de com pe tên cia nor-
ma ti va pri va ti va do Che fe do Po der Exe cu ti vo.

III - Voto

Ante o ex pos to, por pa de cer de ví cio in sa ná vel
de in cons ti tu ci o na li da de, ma ni fes ta mo-nos pela re je i-
ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 193, de 2002.

Sala da Co mis são, 19 de mar ço de 2003. – Se -
na dor (en tra as si na tu ra.) – Pre si den te – Se na dor
José Jor ge, Re la tor.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 84. Com pe te pri va ti va men te ao Pre si den te

da Re pú bli ca:
....................................................................................

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 32, de 11-9-2001:

VI – dis por, me di an te de cre to, so bre:

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, de 11-9-2001:

a) or ga ni za ção e fun ci o na men to da ad mi nis tra-
ção fe de ral, quan do não im pli car au men to de des pe-
sa nem cri a ção ou ex tin ção de ór gãos pú bli cos;

Alí nea in clu í da pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
32, de 11-9-2001:

b) ex tin ção de fun ções ou car gos pú bli cos,
quan do va gos;
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL
Nº 32, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

Alte ra dis po si ti vos dos arts. 48, 57,
61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

...................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da-
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni -
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 8.948, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1994

Dis põe so bre a ins ti tu i ção do Sis te-
ma Na ci o nal de Edu ca ção Tec no ló gi ca e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

Art. 3º As atu a is Esco las Téc ni cas Fe de ra is,
cri a das pela Lei nº 3.552, de 16 de fe ve re i ro de
1959, e pela Lei nº 8.670, de 30 de ju nho de 1983,

fi cam trans for ma das em Cen tros Fe de ra is de Edu-
ca ção Tec no ló gi ca, nos ter mos da Lei nº 6.545, de
30 de ju nho de 1978, al te ra da pela Lei nº 8.711, de
28 de se tem bro de 1993, e do De cre to nº 87.310, de 
21 de ju nho de 1982.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os ex pe-
di en tes li dos vão à pu bli ca ção.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

OFÍ CIO Nº 04/03 – PRESIDÊNCIA/CCJ.

Bra sí lia, em 19 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes ta
data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 151, de 2002, de au to ria do
Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que “Alte ra os ar ti gos 302 
e 303 da Lei nº 9.503, de 23 de se tem bro de 1997 (Có -
di go de Trân si to Bra si le i ro), a fim de ade quar pe nas
apli cá ve is a cri mes de trân si to às pre vis tas no Có di go
Pe nal para cri mes da mes ma na tu re za da que les”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, _ Se na dor Edi son Lo bão, Pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

OFÍ CIO Nº 06/03 – PRESIDÊNCIA/CCJ.

Bra sí lia, em 19 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,

Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,
do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela re je i ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 193, de 2002, de au to ria
do Se na dor Wal deck Orné las, que “Re vo ga a Lei nº
4.759, de 20 de agos to de 1965 (Dis põe so bre a de -
no mi na ção e qua li fi ca ção das Uni ver si da des e Esco -
las Téc ni cas Fe de ra is)”.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, _ Se na dor Edi son Lo bão, Pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.
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OFÍCIO Nº 07/03 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Bra sí lia, em 19 de mar ço de 2003

Se nhor Pre si den te,
Em cum pri men to ao dis pos to no ar ti go 91, § 2º,

do Re gi men to Inter no des ta Casa, co mu ni co a Vos sa
Exce lên cia que, em Re u nião Ordi ná ria re a li za da nes -
ta data, esta Co mis são de li be rou pela apro va ção do
Pro je to de Lei do Se na do nº 20, de 2002, de au to ria
do Se na dor Car los Wil son, que “Acres cen ta ar ti go ao
De cre to-Lei nº 2.848/40 - Có di go Pe nal, a fim de au -
men tar a pena de agen te que pra ti ca cri me com par ti-
ci pa ção de me nor.

Apro ve i to a opor tu ni da de para re no var pro tes-
tos de es ti ma e con si de ra ção.

Cor di al men te, _ Se na dor Edi son Lo bão, Pre si-
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da-
da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra -
zo de cin co dias úte is para in ter po si ção de re cur so,
por um dé ci mo da com po si ção da Casa, para que os
Pro je tos de Lei do Se na do nºs 20 e 151, de 2002,
se jam apre ci a dos pelo Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei do 
Se na do nº 193, de 2002, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que re vo ga a Lei nº 4.759, de 20 de
agos to de 1965 (dis põe so bre a de no mi na ção e qua li-
fi ca ção das Uni ver si da des e Esco las Téc ni cas Fe de-
ra is), cujo pa re cer foi lido an te ri or men te – e uma vez
que o pa re cer não foi unâ ni me –, nos ter mos do art.
101, § 1º, com bi na do com o art. 254, am bos do Re gi-
men to Inter no, de ter mi na a aber tu ra do pra zo de dois
dias úte is para in ter po si ção de re cur so por um dé ci-
mo dos mem bros do Se na do, para que a ma té ria con -
ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Agri pi no, como Lí der.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí-
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, no dia de hoje, cin co anos atrás, fa le-
cia o De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães. Gos ta ria de
usar o tem po da Li de ran ça para que o Se na dor Cé sar
Bor ges, ex-Go ver na dor de Esta do, pu des se ma ni fes-
tar, em nome do Par ti do, a pa la vra de per ma nen te
apre ço, ad mi ra ção, es ti ma e sa u da de que o PFL tem
pelo seu com pa nhe i ro que se foi, De pu ta do Luís Edu -
ar do Ma ga lhães.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Cé sar Bor ges, por de li be ra ção
da Li de ran ça.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA. Pro nun cia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te 21 de abril,
há cin co anos, de sa pa re cia pre co ce men te o De pu ta-
do Luís Edu ar do Ma ga lhães.

Gos ta ria de apro ve i tar este mo men to para, além 
de ho me na ge ar a me mó ria do De pu ta do, con fe rir
tam bém a per ma nên cia das suas idéi as para a or ga-
ni za ção do Esta do bra si le i ro e do seu exem plo pes so-
al de con vi vên cia com os con trá ri os, de va lo ri za ção
da pa la vra e da con fi an ça.

Cin co anos se pas sa ram e es ta mos em data
pró pria para ava li ar esse le ga do, para cons ta tar
que as idéi as do ex-Pre si den te da Câ ma ra dos De -
pu ta dos per ma ne ce ram e res pon dem ao de ba te
atu al do Bra sil.

Assis ti mos, hoje, sem som bra de dú vi da, à vi tó-
ria das idéi as que Luís Edu ar do pre gou na Cons ti tu in-
te de 1988 e que, mu i tas ve zes, fo ram con fun di das
com con ser va do ris mo. Hoje, com pro va-se o acer to,
se re co nhe ce que não ha via e não há ou tro ca mi nho
para o País. Fo ram pro pos tas como a ne ces si da de da 
re du ção do ta ma nho do Esta do de modo a re fo ca li zar
sua atu a ção, a in sis tên cia na efi ciên cia das po lí ti cas
pú bli cas e na aces si bi li da de de seus ser vi ços para
toda a po pu la ção, prin ci pal men te a po pu la ção mais
po bre do País, a de fe sa do equi lí brio fis cal e tan tas
ou tras que já fo ram in cor po ra das, até mes mo por se -
to res po lí ti cos que com ba ti am es sas idéi as quan do
eram ex pos tas.

As pa la vras de Luís Edu ar do têm a per ma nên-
cia pró pria de sua li de ran ça. Em suas ações, cons ti tu-
iu-se como um lí der de ação es tra té gi ca, ob je ti vo, do -
ta do de agu ça da vi são do fu tu ro, um lí der ca paz de ter 
idéi as adi an te de seu tem po, re a li zan do di ag nós ti cos
que se tor na ram sen so co mum na so ci e da de so men-
te no ano se guin te. Ao mes mo tem po, Luís Edu ar do
foi tam bém aque le lí der com po der de ar ti cu la ção
para tra zer es sas idéi as para o seu tem po, in flu en ci-
an do e ali men tan do no vas pers pec ti vas, ain da que
nem to das im ple men ta das.

São es ses lí de res que de i xam sua mar ca pró -
pria, as su mem e lu tam por suas idéi as, mes mo quan -
do não são he ge mô ni cas, mes mo quan do não são
com pre en di das. Ain da que mo men ta ne a men te in-
com pre en di dos, con ti nu am es ses lí de res avan te, lu-
tan do para que o tem po tra ga as mu dan ças de men ta-
li da de que tor na rão pos sí ve is suas idéi as.
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Foi com esse em pe nho que Luís Edu ar do Ma -
ga lhães abra çou a ca u sa das re for mas, sem nun ca ti -
tu be ar nem abrir mão de suas cren ças. Mes mo na-
queles mo men tos mais ten sos, de pre con ce i to e in-
com pre en são, Luís Edu ar do sem pre agia com co ra-
gem, nun ca com ti mi dez. Sua in cli na ção re for mis ta já
se ma ni fes ta ra des de o man da to de De pu ta do Esta du-
al na Ba hia, quan do pre ga va a aber tu ra de mer ca do e
a di mi nu i ção da pre sen ça do Esta do na eco no mia, ca -
u sa que con ti nu ou de fen den do na Câ ma ra dos De pu-
ta dos e o fez crí ti co até mes mo dos go ver nos que ini ci-
a ram al gum pro ces so de mo der ni za ção, de pri va ti za-
ção, a seu ver sem pre tí mi do e mo ro so. A sua con cep-
ção pes so al do Esta do mo der no con tem pla va, igual -
men te, uma re for mu la ção no per fil do Go ver no como
pres ta dor de ser vi ços. Um Esta do me nor e mais qua li-
fi ca do pa re cia-lhe mais apto a atu ar com efi ciên cia e
trans pa rên cia, as se gu ran do um me lhor aten di men to à
po pu la ção e ini bin do as dis tor ções crô ni cas e o mau
uso das fun ções e dos re cur sos pú bli cos.

Mas não pen sou so men te no eixo da re for ma do
Esta do bra si le i ro, que fi cou pelo ca mi nho. A re for ma do
sis te ma tri bu tá rio, ou tra pre o cu pa ção sua des de a Ba -
hia, o apro xi mou pos te ri or men te do eco no mis ta Má rio
Hen ri que Si mon sen, ali a do na con de na ção de car gas
tri bu tá ri as exor bi tan tes e na de fe sa de cor tes nos gas -
tos pú bli cos. Do mes mo modo, a re for ma da Pre vi dên-
cia So ci al lhe tra ria o de sa fio de con tra ba lan çar a ne-
ces si da de do equi lí brio das con tas pú bli cas com o mo -
de lo de pre vi dên cia efi ci en te e so ci al men te jus to.

Ao lu tar por sua con vic ção e por suas idéi as,
Luís Edu ar do foi mos tran do a au ten ti ci da de e sin gu la-
ri da de de sua per so na li da de. Os em ba tes pe las re for-
mas re ve la ram de ter mi na ção e in de pen dên cia de opi -
nião, mas tam bém, Sr. Pre si den te, uma ad mi rá vel ca -
pa ci da de para su pe ra ção de im pas ses ou para a cor -
re ção de ru mos es tra té gi cos, o que aca bou lhe va len-
do um raro con sen so na Câ ma ra dos De pu ta dos e, eu 
di ria mes mo, no Con gres so Na ci o nal.

Como lí der por vo ca ção e gran de za, Luís Edu ar do
exi biu a ca pa ci da de de se fa zer con fi ar pelo exem plo da
co e rên cia, pe los acer tos po lí ti cos que sem pre fo ram
cum pri dos, pela so li da ri e da de com os ad ver sá ri os,
mes mo os der ro ta dos, e pelo res pe i to às mi no ri as.

Nos so Mi nis tro da Cul tu ra, Gil ber to Gil, dis se,
cer ta vez, na Ba hia que o povo sem pre sabe o quer,
mas tam bém quer o que não sabe. Então é este um
ou tro pa pel do lí der: co lo car-se aci ma das in com pre-
en sões, para di zer o que é ne ces sá rio fa zer e não
ape lar para o dis cur so fá cil da de ma go gia, que é pago 
sem pre com cus tos mu i to ma i o res para as ge ra ções
fu tu ras.

Ve mos essa ca rac te rís ti ca em to dos os pro nun-
ci a men tos de Luís Edu ar do. Lá es ta va pre sen te o lí -
der que apon ta va os ca mi nhos ne ces sá ri os para o
País, ain da que di fí ce is.

So bre a re for ma da Pre vi dên cia, em 1998, ele
di zia:

A re for ma da Pre vi dên cia So ci al, sem dú vi da al -
gu ma, será o mar co no equi lí brio das con tas pú bli cas
bra si le i ras. Nin guém, em ano ele i to ral, de se ja re for-
mar a Pre vi dên cia se não ti ver re al men te ne ces si da-
de: em pri me i ro lu gar, para ga ran tir o pa ga men to dos
apo sen ta dos; em se gun do, para aju dar no equi lí brio
das con tas pú bli cas; em ter ce i ro, para re sol ver de vez
as dis tor ções do nos so sis te ma pre vi den ciá rio.

E con ti nu a va Luís Edu ar do:
Toda a Amé ri ca La ti na foi for ça da a re for mar seu 

sis te ma de pre vi dên cia so ci al por que se re co nhe ceu
que esse mo de lo se exa u riu e é pre ci so que te nha-
mos um sis te ma de pre vi dên cia efi ci en te, so ci al men-
te jus to, que ga ran ta o di re i to da que les que têm, e nós 
re co nhe ce mos, mas que tam bém não pos si bi li te o re -
tor no da in fla ção atra vés do de se qui lí brio das con tas
pú bli cas.

Até so bre o con ser va do ris mo das es quer das —
ago ra, cha ma da a aten ção pelo Pre si den te da Re pú-
bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil va —, lá es ta va Luís Edu -
ar do, anos an tes des te Go ver no, pe din do a mo der ni-
za ção da luta sin di cal so bre no vos va lo res.

Di zia o De pu ta do Luís Edu ar do, ain da em 1995:
Mi nha re la ção com os Par la men ta res li ga dos à

CUT é a me lhor pos sí vel. São ho mens edu ca dos e
têm de mons tra do que es tão pre pa ra dos para o exer -
cí cio do man da to. Em mu i tos ca sos, eles até tra ba-
lham para man ter a es ta bi li da de da Casa. O sin di ca-
lis mo pre ci sa se mo der ni zar, bus car me lho res re la-
ções tra ba lhis tas, mas sem cor po ra ti vis mo.

Ain da, em 1995, Luís Edu ar do mos tra va que a
re a li da de é sem pre ma i or do que ró tu los po lí ti cos ou
ide o ló gi cos e di zia:

Num país com tan tas di fi cul da des, é per der tem po
fi car dis cu tin do se al guém é li be ral, se é so ci al-de mo-
cra ta ou ne o li be ral. Tem que se fa zer o cer to, seja em
qual quer dou tri na, seja ne o li be ral ou seja neo-so ci al.

Mu i tas das pre o cu pa ções de Luís Edu ar do já da -
tam até de quin ze anos e con ti nu am es pe ran do por
uma so lu ção. Em 1987, so bre o Ban co Cen tral ele di zia:

O Bra sil pre ci sa, com ur gên cia, de um Ban co
Cen tral in de pen den te, com di re to res e con se lhe i ros
pro vi dos de man da tos. Os di re to res po de ri am ser no -
me a dos pelo Pre si den te da Re pú bli ca, com a apro va-
ção do Se na do Fe de ral. Os man da tos da di re to ria,
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dos con se lhe i ros e dos pre si den tes não de vem co in-
ci dir com o man da to do Pre si den te da Re pú bli ca.

O ou tro lado da mo e da, o dé fi cit pú bli co, um pro -
ble ma crô ni co do nos so País, me re ceu, ain da em
1985, em dis cur so na Assem bléia Le gis la ti va da Ba -
hia, o se guin te co men tá rio do De pu ta do Luís Edu ar do
Ma ga lhães:

O cor te no dé fi cit pú bli co é de fun da men tal im -
por tân cia na pri o ri da de na ci o nal de com ba te à in fla-
ção. Acon te ce que o au men to de im pos tos não cor ta
o dé fi cit, ape nas o fi nan cia. O ci da dão bra si le i ro, as
em pre sas e os as sa la ri a dos es tão com sua ca pa ci da-
de con tri bu ti va li te ral men te es go ta da. Há anos que
pa gam a con ta da ine fi ciên cia do se tor pú bli co.

So bre o mes mo tema, ele se vol tou mais adi an-
te, em 1994, di zen do:

Con si de ro ab sur do bus car o equi lí brio fis cal
trans fe rin do mais uma vez a con ta para o tra ba lha dor
bra si le i ro.

Luís Edu ar do é um em ble ma das re for mas ne -
ces sá ri as ao País e que, in con clu sas, tor nam ain da
mais con tun den te e atu al o seu dis cur so.

É essa uma rá pi da sín te se do pen sa men to tão
pre ma tu ra men te ce i fa do do nos so meio. Seu dis cur so
é cla ro: o País tem que ter sua es tru tu ra mo der ni za da,
o ser vi ço pú bli co pre ci sa che gar a quem pre ci sa, o
dé fi cit fis cal não pode con ti nu ar afe tan do a clas se
mé dia e a pro du ção. Não há nada mais atu al, por que
o Bra sil ain da é, in fe liz men te, um Esta do ar ca i co.

Pa re ce-me que este é o le ga do de Luís Edu ar do
para to dos nós: te mos que con ti nu ar o pro pó si to de
re mo de lar o Esta do, im plan tar um Esta do ver da de i ra-
men te mo der no, con tem po râ neo, que ga ran ta a igual -
da de de di re i tos, a igual da de de opor tu ni da des.

Luís Edu ar do, de cer ta ma ne i ra, via essa ques -
tão e tor nou-se de fen sor ar do ro so do pa pel ne ces sá-
rio da edu ca ção para o nos so País, da in for ma ti za-
ção, da dis tri bu i ção de co nhe ci men to para to dos. Não
há ma i or re dis tri bu i dor de ren da – to dos sa be mos –
do que a edu ca ção pú bli ca uni ver sal e de qua li da de.

Lá es ta va a com pre en são e o exem plo de Luís
Edu ar do, que, na Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu-
ta dos e den tro, evi den te men te, da es ca la que lhe cou -
be, fez a do a ção de 500 com pu ta do res ao Pro gra ma
Co mu ni da de So li dá ria para uti li za ção em pro je to de
edu ca ção e mo bi li za ção de fa ve las ca ri o cas, va lo ri-
zan do o aces so ao co nhe ci men to.

As idéi as so ci a is de Luís Edu ar do se con so li da-
ram jun ta men te com seu pen sa men to re for ma dor po -
lí ti co-eco nô mi co. Du ran te sua in ci pi en te cam pa nha
para Go ver na dor, nos pri me i ros co mí ci os que ain da

che gou a fa zer, de i xou vá ri os ca mi nhos que tive a
hon ra de in cor po rar no meu Go ver no. Her dei suas
idéi as. Lu tei, fa zen do o meu me lhor, para ma te ri a li zar
as idéi as que Luís Edu ar do for mu lou, pen san do na
Ba hia e no Bra sil.

Incon for ma do com as con tra di ções da so ci e da-
de bra si le i ra, in clu si ve da so ci e da de ba i a na, Luís
Edu ar do mon tou a es tra té gia de um pro gra ma para
aten der, com ações sus ten tá ve is de edu ca ção, sa ú de
e de sen vol vi men to, os 100 mu ni cí pi os mais po bres do 
Esta do da Ba hia. Esse pro gra ma foi im plan ta do com o 
nome de Faz Ci da dão, com be los re sul ta dos.

Luís Edu ar do tam bém que ria um ser vi ço pú bli co
mais efi ci en te e aces sí vel à po pu la ção mais ca ren te.
Nos pri me i ros co mí ci os de sua cam pa nha ao Go ver-
no do Esta do, isso apa re ceu nas pri me i ras pro pos tas
de mo der ni za ção da ges tão pú bli ca.

Tam bém sua pre o cu pa ção com a uni ver sa li za-
ção e qua li fi ca ção da edu ca ção pú bli ca se con so li dou
em nos so go ver no no Pro gra ma Edu car para Ven cer,
con si de ra do exem plo para todo o País.

Srªs. e Srs. Se na do res, to das es sas ca rac te rís ti-
cas nos fa zem lem brar as pa la vras do en tão Se na dor
Artur da Tá vo la, para quem Luís Edu ar do re pre sen ta-
va – e sua me mó ria re pre sen ta – o li be ral mo der no.
Dis se Tá vo la:

Luís Edu ar do era um li be ral mo der no. [...] O li be-
ral mo der no não é o re a ci o ná rio do meu tem po. Nem
o ca pi ta lis ta sel va gem que apren di a co nhe cer e com -
ba ter. O li be ral mo der no é o ho mem que vem, pela via 
da com pre en são das re gras do mer ca do, as su mir
uma ati tu de so ci al com pa tí vel com as cir cuns tân ci as
bra si le i ras. O li be ral mo der no é o ho mem ca paz de
com pre en der na pro fun di da de do fe nô me no po lí ti co,
a im por tân cia das ali an ças como base in dis pen sá vel
ao avan ço.

É, por tan to, o le ga do de um li be ra lis mo mo der-
no que nos de i xou Luís Edu ar do e que in flu en cia o
nos so Par ti do. O Par ti do da Fren te Li be ral tem hon ra-
do essa he ran ça. O nos so Pre si den te Jor ge Bor nha u-
sen lem brou, em fe ve re i ro, na aber tu ra dos tra ba lhos
le gis la ti vos do Se na do, que o Par ti do da Fren te Li be-
ral foi o úni co a vo tar ex pres sa men te con tra o au men-
to das alí quo tas de im pos tos no ano pas sa do.So mos,
de fi ni ti va men te, um Par ti do con tra a ele va ção de im -
pos tos para fi nan ci ar o des per dí cio do di nhe i ro pú bli-
co. Pen so que isso já seja uma mar ca de fi ni ti va nos sa
e vejo a co e rên cia des per ta da em nós pelo De pu ta do
Luís Edu ar do Ma ga lhães.
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Srªs e Srs. Se na do res, esse é um le ga do de i xa-
do por Luís Edu ar do para o PFL, que tem hon ra do
essa he ran ça de co e rên cia.

Mas há um le ga do de Luís Edu ar do para todo o
Bra sil: seu exem plo de to le rân cia, seu em pe nho em
usar o diá lo go como for ma de re du ção dos con ten ci o-
sos. Essa é uma ca rac te rís ti ca a ser va lo ri za da com
mu i to des ta que, uma vez que que re mos ver sem pre
for ta le ci da a nos sa de mo cra cia e nos sa op ção in ter-
na ci o nal pela ne go ci a ção.

Foi com ele que o Esta do Bra si le i ro co me çou a
ex pe ri men tar suas pri me i ras e im por tan tes re for mas,
ga nhan do es pa ços para a mo der ni za ção de sua es -
tru tu ra ad mi nis tra ti va e para as mu dan ças de or dem
eco nô mi ca que po dem co lo car o País em uma nova
fase de de sen vol vi men to sus ten tá vel.

Hoje, que a ne ces si da de de re for mas tra ba lhis-
tas, do Ju di ciá rio, da Pre vi dên cia e a re for ma tri bu tá-
ria são qua se um con sen so no Bra sil, o le ga do de i xa-
do por Luís Edu ar do Ma ga lhães fica ain da ma i or, por -
que ve mos che gar o ce ná rio que ele tan to de fen deu.

Vejo al guns Srs. Se na do res que pe dem apar te.
Con ce do-o ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e,
a se guir, ao Lí der do meu Par ti do, Se na dor José Agri -
pi no.

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos (PSDB – TO)
– Se na dor Cé sar Bor ges, atre vo-me a in ter rom per um 
pro nun ci a men to tão emo ci o nan te e im por tan te que V.
Exª faz nes ta tar de ape nas para re gis trar que, como
bra si le i ro e como Se na dor pelo To can tins, hou ve um
dia em mi nha vida em que tive o or gu lho e a ale gria de 
ter tido mi nha fi cha de fi li a ção par ti dá ria abo na da por
Luís Edu ar do Ma ga lhães. Mais do que isso, con vi vi
com ele no Con gres so Na ci o nal. Che guei a Lí der de
Par ti do e con vi vi com ele nes sa con di ção. Tra ba lha-
mos e es ti ve mos jun tos em mo men tos mu i to im por-
tan tes da Na ção bra si le i ra, mas sa ben do sem pre que
ele se des ta ca va e era, sem dú vi da ne nhu ma, uma
das ma i o res fi gu ras do Con gres so Bra si le i ro. Eu po -
de ria aqui, já que V. Exª faz um re gis tro tão am plo e
tão com ple to, enu me rar vá ri os fa tos e vá ri as pas sa-
gens. Não que ro me alon gar, uma vez que vá ri os Se -
na do res de se jam apar te ar V. Exª, mas que ro di zer ao
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães que, se V. Exª fez
mu i to pela Ba hia e pelo Bra sil, não fez mais do que
dar a este País, a to dos nós, aos bra si le i ros, a con vi-
vên cia que pu de mos ter, ain da que bre ve, com Luís
Edu ar do Ma ga lhães. Ele foi re al men te uma fi gu ra ex -
tra or di ná ria, que mu i ta fal ta há de fa zer a V. Exª – sei
que lhe faz –, mas faz tam bém ao Bra sil. Sem dú vi da
ne nhu ma, se ria o nos so Pre si den te da Re pú bli ca; era
o pro je to de to dos nós e de gran de par te des te Con -

gres so Na ci o nal, de in te gran tes de vá ri os Par ti dos
bra si le i ros e da opi nião pú bli ca na ci o nal. Por tan to, eu
gos ta ria de fa zer ain da um úl ti mo re gis tro. Lá no To-
can tins, exis te algo que leva o nome de Luís Edu ar do
Ma ga lhães. Mas não é uma es tá tua, uma rua es tan-
que, uma ave ni da, um vi a du to; é uma usi na hi dre lé tri-
ca com dí na mos pro fun dos, que mo vem as águas da
ener gia e do de sen vol vi men to do To can tins. Assim,
pen so que o nome de Luís Edu ar do Ma ga lhães está
cra va do no co ra ção de to dos os to can ti nen ses, como
está no co ra ção dos bra si le i ros. Pa ra béns a V. Exª, ao
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, a Anto nio Car los
Ma ga lhães Neto, a Pa u lo Ma ga lhães e ao Go ver na-
dor Pa u lo Sou to, nos so Co le ga pre sen te aqui hoje e
que de mons tra a im por tân cia des te mo men to para
esta Casa e para to dos nós, que ti ve mos a hon ra e o
pra zer de con vi ver com Luís Edu ar do Ma ga lhães!

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Agra de ço
o apar te de V. Exª, Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam -
pos, e tam bém ao To can tins e ao ex-Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos por ter per pe tu a do a me mó ria de Luís 
Edu ar do Ma ga lhães, dan do o nome do De pu ta do
àque la bela bar ra gem si tu a da no rio To can tins.

Con ce do o apar te ao Se na dor José Agri pi no.
O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na dor Cé -

sar Bor ges, pa re ce que foi on tem – mas já faz cin co
anos – que me en con tra va acom pa nhan do Sua Exce -
lên cia, o en tão Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-
so, em vi a gem ofi ci al à Espa nha, quan do, du ran te um
jan tar na Emba i xa da, che gou-nos a no tí cia de que o
De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães, gran de ami go do 
Pre si den te, ha via so fri do um mal sú bi to, mas que es -
ta va se re cu pe ran do – veio a no tí cia ruim; e veio a no -
tí cia boa, ao mes mo tem po, de uma só vez. E fo mos
dor mir tran qüi los, por que co lhe mos in for ma ções que
co in ci di am com o que nos ha via che ga do na Emba i-
xa da. De ma nhã, es ta va pro gra ma da uma sé rie de
ho me na gens ao Bra sil, às qua is de ve ri am com pa re-
cer os in te gran tes da co mi ti va do Pre si den te. Às sete
ho ras da ma nhã, lem bro-me bem de que o Se na dor
Lú cio Alcân ta ra me te le fo na e per gun ta se eu sa bia
do acon te ci do. Dis se que não, e S. Exª me deu a no tí-
cia. Não acre di tei. Foi como um mur ro na tes ta, um
im pac to vi o len to, por que per día mos o nos so sím bo lo,
um jo vem sa u dá vel, vi bran te... As ho me na gens que
se ri am pres ta das ao Bra sil fo ram to das can ce la das,
por ini ci a ti va do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car -
do so, que re sol veu can ce lar o res tan te da vi a gem e
vol tar de ime di a to à Ba hia. Foi pe no sa a vi a gem de
Ma dri a Sal va dor. Che ga mos a Sal va dor e lá en con-
tra mos um Esta do de luto e uma fa mí lia em pran tos.
Lem bro-me que foi di fí cil para mim, que sou ami go de
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Anto nio Car los há tan to tem po e era de Luís Edu ar do,
fa lar com Anto nio Car los e abra çá-lo. Era uma mul ti-
dão que cho ra va a per da do gran de ba i a no, do gran de
bra si le i ro. Já se vão cin co anos! Como o tem po pas -
sa! Tal vez, de po is de cin co anos, seja opor tu no lem -
brar o que ocor reu de po is da mor te de Luís Edu ar do.
O PFL é um Par ti do de idéi as e con vic ções, e Luís
Edu ar do foi o seu gran de in tér pre te quan do vivo, por -
que Luís Edu ar do foi um Lí der e, como Pre si den te da
Câ ma ra, to cou as re for mas. Ele o foi por ha bi li da de e
por ta len to pes so al, mas tam bém por suas con vic-
ções, como V. Exª mu i to bem afir mou em seu dis cur-
so. O que ele fa la va não di zia por achar, mas por en -
ten der que era o cer to; ele fa la va com a ên fa se da
con vic ção. Foi por essa ra zão que, no seu pe río do, as
re for mas an da ram nes te País. De po is de sua mor te,
as re for mas cla u di ca ram. Como Luís Edu ar do nos fez 
fal ta! A Re for ma da Pre vi dên cia, por al gu mas ra zões,
não acon te ceu ain da na sua in te i re za; a Re for ma Tri -
bu tá ria, idem. É ver da de que ma ni fes ta ções em con -
trá rio acon te ce ram, mas se vivo fos se, Luís Edu ar do,
com a sua ha bi li da de, com a sua ca pa ci da de de con -
vi ver com to dos, con se gui ria êxi to, por que este foi ou -
tro tra ço im por tan te da sua per so na li da de: ele con vi-
via com to dos e es co lhia os dele, mas de i xou ami gos
no PT, no PDT, no PSB, no PMDB. Ele ti nha po si ções
fir mes, mas era um pa ci fi ca dor, por que en ten dia que,
na sua mis são de avan çar, in clu ía-se como pri o ri da de
a ne ces si da de de con vi ver com ci vi li da de, ten do
como ob je ti vo me lho rar o Bra sil. Digo isso como ma ni-
fes ta ção de apla u so ao dis cur so de V. Exª, que em
mu i to boa hora é pro fe ri do, por que traz à lem bran ça,
de po is de cin co anos, um de nos sos me lho res lí de-
res, que teve no ta len to, na ha bi li da de, na li de ran ça e
nas con vic ções a mar ca da sua vida pú bli ca, que faz
fal ta à Ba hia e ao Bra sil.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Obri ga-
do, Se na dor José Agri pi no, pelo seu apar te.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mar co Ma ci el.
O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – No bre Se na-

dor Cé sar Bor ges, ao tem po em que me as so cio às
pa la vras de V. Exª so bre o ex-De pu ta do Luís Edu ar do
Ma ga lhães, de se jo acres cen tar que, como lem brou V. 
Exª, ele pos su ía uma in co mum vi são an te ci pa tó ria.
Ele era um jo vem ex pe ri en te – algo que não é co mum
–, que en ca ra va o fu tu ro do nos so País de for ma mu i-
to cor re ta. Ti nha uma vi são dos nos sos pro ble mas e
sa bia como re sol vê-los. E mais: ele era tam bém um
ho mem, como V. Exª sa li en tou, do diá lo go. A po lí ti ca é 
uma ati vi da de di a ló gi ca, pois a ma té ria-pri ma do po lí-
ti co é o diá lo go. Ele  gos ta va de ou vir os con trá ri os e
bus car, por meio do de ba te, sa í da para os nos sos

pro ble mas. V. Exª faz mu i to bem em vir hoje a esta tri -
bu na ho me na ge ar  a me mó ria de Luís Edu ar do Ma -
ga lhães. A sua pre sen ça fica cada vez mais for te en -
tre nós, não só pelo exem plo, mas so bre tu do pe las
idéi as ain da atu a is que pro fes sou. V. Exª lem bra, com
o seu dis cur so, o exem plo de um po lí ti co por he re di ta-
ri e da de que sa bia as so ci ar pen sa men to à ação. Por
isso, em bo ra te nha de sa pa re ci do ain da tão jo vem,
con ti nua a ins pi rar a nos sa con du ta. Mu i to obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mar co Ma ci el. O seu de po i men to
mu i to me hon ra e en ri que ce o meu pro nun ci a men to.

Qu e ro con ce der um apar te ao Se na dor Tas so
Je re is sa ti.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na dor
Cé sar Bor ges, gos ta ria de me jun tar a essa tão jus ta e 
opor tu na ho me na gem à me mó ria de Luís Edu ar do
Ma ga lhães, com quem tive a hon ra de con vi ver, como
Pre si den te do PSDB, quan do tra ba lha mos a ali an ça
que le vou Fer nan do Hen ri que Car do so à Pre si dên cia
da Re pú bli ca, em 1994. Nes se mo men to, sem dú vi da
ne nhu ma, co nhe ci um dos po lí ti cos mais sé ri os, de
pa la vra for te, com quem tive opor tu ni da de de li dar du -
ran te a mi nha vida pú bli ca. Era um po lí ti co de rara co -
e rên cia, de rara ho nes ti da de in te lec tu al e rara co ra-
gem para en fren tar, fos sem qua is fos sem as con se-
qüên ci as, os obs tá cu los, e fa zer va ler suas idéi as,
seus con ce i tos, que, à épo ca, pa re ci am tão ou sa dos,
mas que ago ra es tão pra ti ca men te con so li da dos
como o ideá rio de to dos os Par ti dos bra si le i ros com
as sen to nes ta Casa. Por tan to, não po de ria de i xar de
par ti ci par des sa ho me na gem, de tão opor tu na lem-
bran ça a um dos me lho res po lí ti cos que tive opor tu ni-
da de de co nhe cer: Luís Edu ar do Ma ga lhães. Ma ni-
fes to tam bém a nos sa sa u da de jun to à de to dos
aque les que o ama ram, que ain da o amam e que com
ele con vi ve ram.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do pelo seu apar te, Se na dor Tas so Je re is sa ti.

Con ce do um apar te ao Se na dor Val dir Ama ral.

O Sr. Val dir Ama ral (PMDB – DF) – Meu caro
Se na dor Cé sar Bor ges, não tive a hon ra e o pra zer de
co nhe cer o De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães. Lem -
bro-me de que, há cin co anos, quan do ocor reu sua in -
ter na ção, fui ao Hos pi tal San ta Lú cia, aqui em Bra sí-
lia, ten tar vi si tá-lo. Como ha via mu i tas pes so as no lo -
cal, não con se gui. Mas acom pa nhei o tra ba lho do De -
pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães e sem pre no tei a
pes soa pre pa ra da não só para pre si dir a Câ ma ra dos
De pu ta dos, mas para ser o nos so Pre si den te da Re -
pú bli ca. Não o co nhe ci, mas tive a hon ra e o pra zer de
co nhe cer seu pai, Anto nio Car los Ma ga lhães, aqui
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pre sen te, a quem ad mi ro como ho mem pú bli co. Te-
nho cer te za de que Luís Edu ar do teve a quem pu xar,
sou be em quem se es pe lhar, foi bem cri a do. Luís Edu -
ar do teve um pro fes sor em sua vida. Ti nha cer te za de
que ele não se ria di fe ren te. Nes te mo men to, em que
lem bra mos os 5 anos de seu pas sa men to, o que pos -
so di zer é que o Bra sil per deu na épo ca um dos ma i o-
res po lí ti cos da dé ca da ou mes mo um pre si den te da
re pú bli ca, e a Ba hia, por sua vez, um de seus gran des
re pre sen tan tes. Qu e ria nes te mo men to le var mi nhas
con do lên ci as ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães,
ao Go ver na dor Pa u lo Sou to e a todo o povo da Ba hia,
que sou be pres ti gi ar Luís Edu ar do, es tan do jun to dele 
nas ho ras cer tas, as sim como sem pre está do lado do 
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Pa ra béns por
seu dis cur so de ho me na gem a Luís Edu ar do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor.

Con ce do, com pra zer, a pa la vra ao Lí der do Go -
ver no, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –
Se na dor Cé sar Bor ges, não po de ria me omi tir num
mo men to como este. Co nhe ci Luís Edu ar do Ma ga-
lhães como De pu ta do. Éra mos dois jo vens De pu ta-
dos em cam pos opos tos, dis pu ta mos no ple ná rio e na 
vida pú bli ca sem pre po si ções di fe ren ci a das na ma i o-
ria das ve zes. No en tan to, des de o pri me i ro mo men to,
ti ve mos uma re la ção res pe i to sa, ca ri nho sa e ami ga.
É de co nhe ci men to pú bli co os elo gi os que me fez em
vá ri as opor tu ni da de e que tam bém fiz a ele em tan tas
ou tras. Ele ain da não era o gran de Lí der na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Só foi Lí der da Ban ca da no fi nal da le -
gis la tu ra. Não ha via sido Pre si den te da Câ ma ra, era
um jo vem De pu ta do Fe de ral. No en tan to, na que le
mo men to o ta len to, a vi são de lon go al can ce, a co ra-
gem po lí ti ca nos mo men tos di fí ce is, a le al da de aos
com pa nhe i ros e a fran que za das po si ções eram ca-
rac te rís ti cas que sem pre cul ti vou e pre ser vou. Se gu-
ra men te se ain da es ti ves se na vida pú bli ca tal vez
con ti nuás se mos em pa lan ques opos tos dis pu tan do
po si ções, prin cí pi os e vi sões di fe ren tes de mun do,
mas isso não di mi nui a gran de za de ho mem pú bli co. É
mais do que jus ta essa ho me na gem no dia de hoje
não só no Se na do, mas em todo o Bra sil. Te mos sem -
pre que lem brar e cul tu ar a me mó ria da que les que
aju dam a fa zer um país me lhor, mais jus to, mais fra -
ter no e mais so li dá rio. Te nho cer te za de que com as
suas con vic ções, que não eram as mi nhas, Luís Edu -
ar do foi um des ses ho mens. Por tan to, re gis tro os pê -
sa mes ao par ti ci par des sa ce ri mô nia jus ta e me so li-
da ri zo com seus fa mi li a res na cer te za de que es ta-
mos pres tan do uma ho me na gem que esta Casa deve 
sim a um gran de Par la men tar, gran de ho mem pú bli co
e re fe rên cia de um cam po im por tan te do pen sa men to
bra si le i ro que foi Luís Edu ar do Ma ga lhães. Te nho cer-

te za de que con ti nu a rá sen do lem bra do como essa fi -
gu ra des ta ca da da nos sa ge ra ção, tal vez uma das
mais bri lhan tes, que, com suas con vic ções e po si-
ções, aju dou a cons tru ir uma ati tu de exem plar na vida 
pú bli ca. E é exa ta men te pelo exem plo que fica o ma i-
or con so lo de sua per da. Pa ra béns pela ho me na gem.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Alo i zio Mer ca dan te. Enri que ce
bas tan te o nos so dis cur so o seu de po i men to, por que
Luís Edu ar do gos ta va do de ba te, da tro ca de idéi as e
de con ver sar com aque les que re al men te po de ri am
en ri que cer, por meio da sua ação po lí ti ca, o País. V.
Exª re co nhe ce a for ma como ele tra ta va in clu si ve os
que ti nham idéi as con trá ri as, mas o res pe i to e a dig ni-
da de da sua atu a ção po lí ti ca fi ze ram com que fos se
ad mi ra do e que ri do por to dos.

Gos ta ria de con ce der um apar te ao Se na dor
He rá cli to For tes, por tão ami go que foi do De pu ta do
Luís Edu ar do Ma ga lhães.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na dor
Cé sar Bor ges, fora seu pró prio pai, que por mo ti vo de
foro ín ti mo e de for te emo ção não faz hoje este dis cur-
so, fora o hoje Go ver na dor Pa u lo Sou to, um dos ído -
los de Luís Edu ar do, que não tem a tri bu na do Se na-
do para usá-la nes ta tar de, nin guém mais pró prio
para fa lar, hoje, do que V. Exª, que foi, ao lon go de
toda a sua vida, um dos seus gran des ami gos. Tive a
fe li ci da de de con vi ver com Luís Edu ar do des de a sua
che ga da ao Con gres so na Assem bléia Na ci o nal
Cons ti tu in te. E aí vi o iní cio da for ma ção de um gran -
de lí der, quan do co me çou mar car aque las po si ções
mu i tas ve zes so li tá ri as, mas que mos tra vam, num es -
pa ço de tem po bem cur to, que o ca mi nho que ele e
um pe que no gru po pre ga vam na Assem bléia Na ci o-
nal Cons ti tu in te era exa ta men te o ca mi nho que ir re-
me di a vel men te o Bra sil te ria que se guir. Tive o pri vi lé-
gio de acom pa nhar, ao lon go de todo esse pe río do, a
as cen são de um gran de lí der. E cin co anos após seu
de sa pa re ci men to, ain da po de mos ob ser var nas duas
Ca sas que for mam o Con gres so Na ci o nal sua di gi tal
mar can te como exem plo e a mos trar ca mi nhos. É in -
crí vel, no bre Se na dor Cé sar Bor ges – ain da na se ma-
na pas sa da, co men tá va mos o fato numa roda de ami -
gos par la men ta res e jor na lis tas –, mas raro é o dia,
em nos sa con vi vên cia no Con gres so Na ci o nal, em
que o nome de Luís Edu ar do Ma ga lhães não seja ci -
ta do por meio de um exem plo ou de al gu ma brin ca de-
i ra que te nha fe i to, ou, aci ma de tudo, de li ções que
de i xou, como ho mem pú bli co para as ge ra ções fu tu-
ras. Luís Edu ar do Ma ga lhães, como lí der, pos su ía
três cre den ci a is fan tás ti cas. A pri me i ra de las, a cre di-
bi li da de. A se gun da, e fun da men tal – e que in fe liz-
men te fal ta atu al men te aos lí de res bra si le i ros –, a ca -
pa ci da de de ou vir. Luís Edu ar do Ma ga lhães pos su ía
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uma pa ciên cia para ou vir e dar aten ção àque le que
algo ti nha a lhe di zer, ati tu de in co mum e mu i to rara
nos lí de res atu a is, que, por fal ta de tem po ou por não
di men si o nar bem sua im por tân cia, su bes ti mam, mu i-
tas ve zes, o con se lho, o diá lo go com o com pa nhe i ro.
A ter ce i ra era a sua for ça de agre ga ção. Luís Edu ar do
Ma ga lhães sa bia agre gar como nin guém. Pos su ía a
ca pa ci da de de bus car nos con trá ri os seus gran des
ali a dos. Vi aqui fa zer uso da pa la vra al guns de seus
gran des ami gos, al guns com quem con vi vía mos na
Câ ma ra dos De pu ta dos e hoje no Se na do Fe de ral.
Cito como exem plo o Se na dor Si que i ra Cam pos. Eu
era pre fe i to de Te re si na à épo ca, e Luís Edu ar do me
te le fo na bas tan te pre o cu pa do com a sa ú de do Si que i-
ri nha. Era esse o Luís Edu ar do, aque la pes soa so li dá-
ria, sem pre pre sen te no dia-a-dia da vida dos com pa-
nhe i ros. Ou tro exem plo é o Se na dor Sér gio Gu er ra,
que não está no ple ná rio, mas que es te ve até há pou -
co. Era uma das pes so as a quem o en tão De pu ta do
Luís Edu ar do mais de vo ta va afe i ção, ami za de, ca ri-
nho, e por quem nu tria uma gran de ad mi ra ção. Um ou -
tro exem plo é o Se na dor Tas so Je re is sa ti. Ci ta rei só
es ses com pa nhe i ros que hoje se en con tram no Se na-
do e que du ran te mu i to tem po fo ram com pa nhe i ros e
ad mi ra do res de Luís Edu ar do Ma ga lhães. Por fim,
apro ve i to a opor tu ni da de que nos per mi te a TV Se na-
do para dar o abra ço e o con for to à Dona Arle te, que,
com cer te za, está nos ou vin do, jun ta men te com a Te -
re za e o Jú ni or. Sa i bam eles que a pas sa gem do Luís
Edu ar do no Con gres so e no Bra sil fi ca rá para sem pre
na nos sa his tó ria. Du ran te mu i to tem po, o 21 de abril
será tam bém um dia re ser va do à me mó ria des se jo-
vem e gran de Lí der, Luís Edu ar do Ma ga lhães.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor He rá cli to For tes.

Con ce do o apar te ao Se na dor Efra im Mo ra is.
O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na dor Cé -

sar Bor ges, che guei à Câ ma ra dos De pu ta dos em
1991, no meu pri me i ro man da to, onde tive a fe li ci da de
de, en tre tan tos ou tros com pa nhe i ros den tro do nos -
so par ti do, o PFL, co nhe cer Luís Edu ar do, Lí der do
nos so par ti do, do qual tive a hon ra de ser vice-Lí der;
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos e Lí der do Go -
ver no no Con gres so Na ci o nal, de fen den do as re for-
mas com de ter mi na ção, com ob je ti vi da de. O Lí der
que ne go ci a va; o Lí der que cum pria; o Lí der que não
abria mão da qui lo que era acor da do em ple ná rio. Ti -
nha que ser res pe i ta da a sua pa la vra por que ele ti nha
cre di bi li da de, au to ri da de e sa bia co man dar. E co man-
da va to dos nós com mu i ta sim pa tia, com mu i ta in te li-
gên cia. Nós do PFL cri a mos en tão um ca mi nho a ser
se gui do: o ca mi nho de Luís Edu ar do, por que sa bía-
mos que ele pre ga va o me lhor para o País – não era
para o par ti do a que ele per ten cia, mas para o Bra sil.
Aí está o gran de exem plo: hoje, nós do PFL, que po -

de ría mos ter hoje Luís Edu ar do Pre si den te do País,
não do nos so par ti do, mas fi li a do ao nos so par ti do e
Pre si den te de um Bra sil com que ele so nha va, que ele
que ria fa zer, es ta mos aqui para di zer a Anto nio Car los
Ma ga lhães, à Ba hia e ao Bra sil que va mos se guir o ca -
mi nho de Luís Edu ar do. O ca mi nho do PFL é o ca mi-
nho que Luís Edu ar do que ria. Va mos em fren te por que
que re mos o me lhor para o  Bra sil. Vejo aqui o Lí der do
PFL na Câ ma ra dos De pu ta dos, nos so De pu ta do Ale -
lu ia, que tem uma mis são fun da men tal nes sas re for-
mas, para o PFL e para o Bra sil, uma mi no ria que de -
fen de a ma i o ria do Bra sil, que de fen de a ma i o ria do
povo. E te nho cer te za de que ha ve re mos de dar um
pre sen te ao Bra sil, o pre sen te que Luís Edu ar do que -
ria, que são as re for mas. Va mos fazê-lo por que te re-
mos um Bra sil me lhor, um povo me lhor, um povo mais
fe liz. Pa ra béns a V. Exª pelo seu pro nun ci a men to; evi -
den te men te um pro nun ci a men to que traz mu i ta emo -
ção, que ca u sa mu i ta sa u da de, sa u da de que to dos te -
mos de Luís Edu ar do, mas tam bém a cer te za de que
ele está e es ta rá vivo, prin ci pal men te den tro de nós
do PFL, que o te re mos sem pre como nos so es pe lho.
Va mos se gui-lo por que te mos cer te za de que, no fi nal
des sa ca mi nha da, Luís Edu ar do ven ce rá por que va -
mos ven cer e o Bra sil ven ce rá.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Efra im Mo ra is.

Qu e ro dar o apar te aos Se na do res Le o mar Qu -
in ta ni lha, João Ri be i ro e Mão San ta.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Emi -
nen te Se na dor Cé sar Bor ges, ao cum pri men tá-lo
pela opor tu ni da de do seu pro nun ci a men to, nes ta be -
lís si ma ho me na gem que pres ta ao nos so sa u do so
Luís Edu ar do Ma ga lhães, que ro agra de cer por per mi-
tir que tam bém pos sa mos, nós os seus co le gas, par ti-
ci par des ta ex tra or di ná ria ho me na gem que lhe é
pres ta da nes te mo men to, ho me na gem que se gu ra-
men te hoje não só os seus fa mi li a res, mas seus con -
ter râ ne os da Ba hia e seus con ter râ ne os do Bra sil es -
tão agre gan do ao sen ti men to for te que seu pro nun ci-
a men to aca ba por ex pres sar, esse sen ti men to de sa -
u da de do gran de Lí der, do ex tra or di ná rio com pa nhe i-
ro, de um po lí ti co de po si ções fir mes e de ter mi na das
que nos de i xa um va zio imen so que o tem po não con -
se gue su prir. Obri ga do, Se na dor Cé sar Bor ges, que -
re mos cum pri men tá-lo e tam bém o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, a fa mí lia do Luís Edu ar do, com a
con vic ção de que a con vi vên cia que ti ve mos com Luís 
Edu ar do Ma ga lhães nes ta Casa ser viu-nos mu i to
como es pe lho, como nor te, como di re ção, como for -
ma de vida e de com por ta men to. Meus pa ra béns.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha.

Peço des cul pas ao nos so Se na dor José Jor ge e 
aos Se na do res João Ri be i ro e Mão San ta, mas o Se -
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na dor José Jor ge es ta va já há al gum tem po me pe din-
do um apar te. Sen do as sim, con ce do um apar te ao
Se na dor José Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Meu caro ami go,
Se na dor Cé sar Bor ges, gos ta ria de me con gra tu lar
com V. Exª por este pro nun ci a men to. Tive a opor tu ni da-
de de ser co le ga do De pu ta do Luís Edu ar do du ran te
toda sua es ta da na Câ ma ra, de ser seu li de ra do quan do
ele era Lí der do nos so par ti do na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, e pude, por tan to, jul gar seu tra ba lho. Pos so di zer
que o De pu ta do Luís Edu ar do foi um dos ma i o res po lí ti-
cos que pas sa ram pela Câ ma ra dos De pu ta dos, não só
pelo seu tra ba lho, pe las suas con vic ções, mas tam bém
pe los re sul ta dos que con se guiu. Se olhar mos as re for-
mas fe i tas na área eco nô mi ca no Bra sil, as emen das
cons ti tu ci o na is apro va das na que la épo ca, mu i tas ve zes
com a in com pre en são da Opo si ção, acu san do que as
co i sas pi o ra ri am ao in vés de me lho ra rem, ago ra, cin co,
sete anos após a apro va ção da que las re for mas, po de-
mos ve ri fi car que Luís Edu ar do ti nha ra zão: to das as re -
for mas me lho ra ram o Bra sil. Eu ci ta ria como exem plo a
re for ma do pe tró leo. O pe tró leo era uma área fe cha da
que não pro gre dia; quan do qui se mos apro var essa re -
for ma, se dis se que a Pe tro bras aca ba ria, que o mun do
aca ba ria. A re for ma foi apro va da sob a li de ran ça de Luís 
Edu ar do, e a Pe tro bras não aca bou; pelo con trá rio, tor -
nou-se a em pre sa mais lu cra ti va do Bra sil, ten do lu cra-
do, no ano pas sa do, mais de R$8 bi lhões. O Bra sil será
auto-su fi ci en te em pe tró leo den tro de três ou qua tro
anos. Te mos mais de 40 em pre sas es tran ge i ras pro cu-
ran do pe tró leo no Bra sil. Por tan to, foi uma re for ma am -
pla men te vi to ri o sa, gra ças ao em pe nho, ao tra ba lho
que Luís Edu ar do li de rou na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Fico tam bém mu i to emo ci o na do e mu i to fe liz por esta
ho me na gem que se faz a esse gran de ami go. Mu i to
obri ga do.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do pelo seu apar te, Se na dor José Jor ge.

Com a pa la vra o Se na dor João Ri be i ro.
O Sr. João Ri be i ro  (PFL – TO) – Se na dor Cé sar

Bor ges, que ro tam bém con gra tu lar-me com V. Exª
pelo seu pro nun ci a men to e di zer – o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães sabe dis so, pois já dis se a S. Exª
pes so al men te – da ad mi ra ção, do ca ri nho e do res pe-
i to que eu ti nha pelo De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga-
lhães – e ain da te nho, pela sua me mó ria, por tudo
aqui lo que nos en si nou. Tra ta-se de um dos ma i o res
lí de res jo vens da his tó ria do Bra sil, uma gran de es pe-
ran ça para o País. Tive um re la ci o na men to de ami za-
de pes so al com o De pu ta do Luís Edu ar do Ma ga-
lhães. S. Exª foi Lí der do Go ver no, Lí der do nos so Par-
ti do, Pre si den te da Casa – vo tei nele e vo ta ria de
novo. So bre tu do quan do foi Lí der do Go ver no, em to -

das as ve zes que pro cu rei Luís Edu ar do, sem pre fui
re ce bi do com um sor ri so. Como dis se o Se na dor Efra -
im Mo ra is, S. Exª sem pre de mons tra va aten ção ao
nos ou vir. Re al men te, às ve zes, fal ta-nos pa ciên cia,
aten ção para com os co le gas; ima gi nem para com um 
ele i tor co mum? Por ve zes, o po lí ti co não pos sui a
aten ção que Luís Edu ar do de mons tra va, o que era
uma de suas ma i o res qua li da des, além de sua com -
pe tên cia. Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, que ro
di zer-lhe que, no dia em que Luís Edu ar do es ta va
sen do ve la do aqui no Con gres so Na ci o nal, mu i tos se
emo ci o na ram com uma fra se dita por V. Exª: Luís
Edu ar do era um lí der com as qua li da des que V. Exª
tem, mas sem os seus de fe i tos.Essa fra se fi cou mar -
ca da na me mó ria de to dos os ami gos e ad mi ra do res
do nos so que ri do Luís Edu ar do Ma ga lhães. Lem bra-
va-me ago ra há pou co, Se na dor Cé sar Bor ges, de
quan do o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães foi ao
To can tins, meu Esta do, para fi li ar o Go ver na dor Si -
que i ra Cam pos, o Edu ar do e ou tros lí de res im por tan-
tes. Lem bra va-me des sa pas sa gem de po is de o De -
pu ta do Luís Edu ar do Ma ga lhães ter fa le ci do. Qu an do
ele es te ve vi si tan do a pri me i ra usi na hi dre lé tri ca pri -
va ti za da com re cur sos to tal men te da ini ci a ti va pri va-
da –, hoje a Usi na Luís Edu ar do Ma ga lhães –, cons -
tru í da em tem po re cor de e ina u gu ra da no pe río do crí -
ti co da cri se da ener gia elé tri ca. Por tan to, essa usi na,
a Usi na de La je a do, tem hoje o nome des se lí der, des -
se que ri do ami go que se foi. Qu e ro, para en cer rar e
de i xar V. Exª con clu ir o seu dis cur so, di zer que me
lem bro de Luís Edu ar do Ma ga lhães com mu i ta sa u-
da de, por que sei per fe i ta men te que ele ti nha mu i to a
ofe re cer ao País e se ria, sem dú vi da, um gran de Pre -
si den te da Re pú bli ca, apo i a do até mes mo por mu i tos
da Esquer da, que o res pe i ta vam e o ad mi ra vam pe las
suas po si ções cla ras, trans pa ren tes, e era mu i to leal
aos seus com pa nhe i ros. Que Deus o te nha em bom
lu gar, eu te nho cer te za dis so. Se na dor Anto nio Car -
los, como seus com pa nhe i ros de Par ti do, sa be mos
per fe i ta men te que V. Exª tem mu i to or gu lho de Luís
Edu ar do Ma ga lhães, um fi lho fan tás ti co que qual quer
pai gos ta ria de ter. Fica aqui a nos sa ho me na gem e
que Deus aben çoe Luís Edu ar do Ma ga lhães, o que ri-
do ami go que de i xou mu i tas sa u da des em to dos os
bra si le i ros.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor João Ri be i ro.

Con ce do o apar te ao Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na dor Cé sar

Bor ges, o res pe i to e a ad mi ra ção do Pi a uí pelo Esta -
do de V. Exª é mu i to gran de, uma ques tão de gra ti dão,
que é a mãe de to das as vir tu des. Nos sa Ca pi tal, a
en can ta do ra Te re si na, foi cri a da por um ba i a no, o
Con se lhe i ro Sa ra i va, que aos 24 anos che gou ao Pi a-
uí e, em qua tro anos, en cra vou Te re si na no meio do
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Esta do. Isso ins pi rou Jus ce li no Ku bits chek a cra var
Bra sí lia no meio do Bra sil. Essa gra ti dão é ta ma nha
que eu mes mo ou tor guei a V.Exª a ma i or co men da do 
Esta do do Pi a uí, a Grã-Cruz Re nas cen ça, no dia em
que co me mo ra mos a Ba ta lha de Ge ni pa po, em que
ex pul sa mos do Bra sil os por tu gue ses, que que ri am
di vi dir esta Pá tria em duas. To dos nos da mos con ta
da li de ran ça de Luís Edu ar do e de seu sor ri so. Par ti-
cu lar men te re lem bro que, no nos so úl ti mo en con tro,
eu, que go ver na va o Pi a uí, es ta va em um res ta u ran te
com os en tão De pu ta dos He rá cli to For tes e Paes
Lan dim, do PFL, e ele pe gou uma gar ra fa de vi nho do
Por to, sen tou-se ao meu lado e con ver sa mos. Essa é
a ima gem fi nal. Mas, tra du zin do a gra ti dão do povo do 
Pi a uí, na que la épo ca eu fa zia gran de obra, uma es -
tra da que une duas im por tan tes ci da des do Esta do:
Cu ri ma tá e Re den ção de Gur guéia. E os re cur sos, os
De pu ta dos do PFL mu i to me aju da ram: Paes Lan dim,
que aqui está, Mus sa De mes e He rá cli to For tes.
Então, co lo ca mos, em ho me na gem, res pe i to e gra ti-
dão do Pi a uí à Ba hia, o nome do seu mais ilus tre fi lho,
hoje igua lan do-se a Rui Bar bo sa, que ali está, o nos -
so jo vem Luís Edu ar do. Mas eu en cer ra ria bus can do
o Li vro de Deus, que diz: “O fru to bom vem da ár vo re
boa”. Que o Se na do Fe de ral me di te.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Mu i to
obri ga do, Se na dor Mão San ta.

Te nho a hon ra de con ce der ago ra o apar te ao
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na dor Cé sar Bor ges, sou mu i to gra to a V. Exª pela
ini ci a ti va que teve, ao nos so Par ti do, o PFL, e a todo o
Se na do Fe de ral, nes sa ho me na gem ao Luís Edu ar-
do. Re al men te, ele foi uma fi gu ra in vul gar no meio po -
lí ti co bra si le i ro e me cabe, nes te ins tan te, di zer que
es sas re for mas que ti ve ram a ini ci a ti va do Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so, sem o apo io de ci si vo e
for te de Luís Edu ar do, ja ma is te ri am pas sa do no Con -
gres so Na ci o nal. De modo que ele foi um au tên ti co re -
for ma dor e com pou co tem po de vida pôde re a li zar
uma obra no tá vel como ho mem pú bli co, prin ci pal-
men te agre gan do e con ci li an do. Para cada ami go ele
ti nha uma pa la vra amá vel; para cada ci da dão ele ti -
nha o res pe i to pela fi gu ra e tra ta va-os to dos res pe i to-
sa men te, den tro da hu mil da de que lhe era pró pria. A
Ba hia so freu mu i to com a mor te de Luís Edu ar do,
mas, por ou tro lado, a Ba hia – tal vez por ins pi ra ção
dele pró prio – teve Go ver na do res que se gui ram
aque la ca mi nha da que ele de se ja va se guir no Go ver-
no, tan to V. Exª, como Otto Alen car, por um pe río do
cur to, e ago ra, prin ci pal men te, o Go ver na dor Pa u lo

Sou to. De modo que a Ba hia não so freu so lu ção de
con ti nu i da de, tal vez o Bra sil te nha so fri do mais. Nes ta
hora, agra de ço a to dos os apar te an tes – e fo ram tan -
tos – e digo que ele foi ho me na ge a do em to dos os
Esta dos do Bra sil, mas que a ini ci a ti va pri me i ra, man -
da a ver da de que se diga, além da Ba hia, foi do Go -
ver na dor Si que i ra Cam pos, que deu à Usi na de La je-
a do o nome de Luís Edu ar do. Isso nos co mo veu bas -
tan te quan do es ti ve mos lá, e vi ve mos mo men tos sen -
sí ve is a toda alma do bra si le i ro. Em toda par te sur gi-
ram ho me na gens a Luís Edu ar do, e devo di zer que foi 
um con for to mu i to gran de para os ba i a nos e, em par ti-
cu lar, para mim. Qu an do V. Exª faz esse belo dis cur so
em ho me na gem a Luís Edu ar do, acres ci do dos ex ce-
len tes apar tes de to das as Ban ca das, isso me dá um
con for to mu i to gran de, numa hora tão tris te para mim,
que é a co me mo ra ção do 5º ani ver sá rio da sua mor te,
quan do, a cada mi nu to, lem bro-me dos fa tos que
acon te ce ram na que les ter rí ve is 21 e 22 de abril. Mu i to
obri ga do a V. Exª. Mu i to obri ga do, ain da mais, ao Se -
na do da Re pú bli ca.

O SR. CÉSAR BORGES (PFL – BA) – Sr. Pre si-
den te, para en cer rar, so li ci to a in cor po ra ção ao meu
dis cur so do ar ti go “O quin to ano sem Luís”, pu bli ca do
na edi ção de on tem do jor nal Cor re io da Ba hia, es -
cri to pelo pai amo ro so que foi e é o Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, que tan to en si nou e apren deu
com seu fi lho.

Eu gos ta ria de en cer rar esse dis cur so com as
úl ti mas pa la vras des te ar ti go:

Sin to que me pri vi le gia es pi ri tu al men te, as sim
como me pri vi le gi ou, quan do ain da vivo, com seu
exem plo de mo de ra ção opon do-se à in tran si gên cia;
seus ges tos de re nún cia opon do-se aos da de nún cia;
com suas mãos pos tas so bre o om bro até de ad ver-
sá ri os para en con trar de no mi na do res co muns ao in -
te res se pú bli co.

Eu sin to o quan to Luís Edu ar do se ria útil ao Bra -
sil no mo men to his tó ri co que atra ves sa mos, mas te -
nho a ín ti ma con vic ção de que onde quer que ele se
en con tre, está in ter ce den do jun to a quem nos pos sa
aju dar, bus can do apo io para a cons tru ção de um País 
dig no dos bra si le i ros e  por ex ten são, eu acres cen to
dig no de sua me mó ria.

Mu i to obri ga do pela to le rân cia, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR CÉSAR BORGES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art.210 do Re -
gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Mesa
se as so cia às ho me na gens que são pres ta das nes ta
tar de, nes ta Casa, ao gran de bra si le i ro Luís Edu ar do
Ma ga lhães, fi gu ra exem plar e mar can te da his tó ria
po lí ti ca do País, que de i xou uma tra je tó ria de dig ni da-
de, de idéi as e de amor ao seu Esta do, a Ba hia, e ao
Bra sil.

Pros se gue a lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca-

val can ti, Lí der do PPS.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em 19
de de zem bro do ano pas sa do, en cer ra ram-se os tra -
ba lhos da CPI das ONGs, que tive a hon ra de pre si dir.
O Re la tó rio Fi nal da CPI foi dis po ni bi li za do pelo Se -
na do para qual quer in te res sa do. Essen ci al men te, tra -
tou a CPI de fra u des, e de di ver sas ou tras ati vi da des
con trá ri as à so ci e da de bra si le i ra, em que es tão en vol-
vi das ONGs, prin ci pal men te aque las Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is que atu am na Re gião Ama zô-
ni ca.

A CPI in ves ti gou 14 or ga ni za ções, in clu í das aí
ONGs es tran ge i ras, en vol vi das em ati vi da des con de-
ná ve is como, por exem plo, gri la gem de ter ras pú bli-
cas, con tra ban do de mi né ri os, des per dí cio de di nhe i-
ro pú bli co, ob ten ção de ver bas do Go ver no por vias
du vi do sas e in ci ta ção de con fli tos em áre as in dí ge-
nas. Os re sul ta dos dos in qué ri tos da CPI fo ram en ca-
mi nha dos ao Mi nis té rio Pú bli co e a ou tros ór gãos
com pe ten tes.

Tam bém como re sul ta do dos in qué ri tos, a CPI
for mu lou pro pos tas para seis pro je tos de lei, no in tu i to
de sa nar as im per fe i ções de tec ta das na le gis la ção
atu al e para bar rar fu tu ras si tu a ções ad ver sas aos in -
te res ses na ci o na is.

Entre os con vi da dos a de por na CPI es te ve o Sr.
Sér gio Had dad, Pre si den te da Abong, Asso ci a ção
Bra si le i ra de Orga ni za ções Não- Go ver na men ta is,
en ti da de que con gre ga al gu mas cen te nas de ONGs.
O Pre si den te da Abong pro te lou por vá ri os me ses
seu de po i men to, mas fi nal men te o fez, ao apa gar das
lu zes da CPI, em de zem bro pas sa do, tra zen do prin ci-
pal men te in for ma ções so bre os re gis tros for ma is que
de vem fa zer as ONGs jun to a ór gãos de Go ver no.

Ago ra, pu bli ca do o re la tó rio fi nal da CPI, des fe-
cha a Abong – Asso ci a ção Bra si le i ra de Orga ni za-
ções Não-Go ver na men ta is – um ata que con tra esse
do cu men to e con tra os tra ba lhos de que re sul tou, fa -
zen do cons tar em seu site co men tá ri os agres si vos
con tra a CPI e seu Pre si den te.

É uma ati tu de sur pre en den te. O mais na tu ral se -
ria a Abong con gra tu lar-se com o fato de que a CPI re -
co nhe ceu ser pe que no o nú me ro de ONGs que co-
me tem fra u des ou pra ti cam ir re gu la ri da des, se com -
pa ra do ao gran de nú me ro das Orga ni za ções
Não-Go ver na men ta is exis ten tes. No en tan to, a re a-
ção da Abong foi ra i vo sa, acu san do a CPI de dis tor-
ções, de par ci a li da de, de equí vo cos e de abu sos. Ta -
ma nha hos ti li da de, Sr. Pre si den te, pode ter so men te
uma ex pli ca ção: a CPI to cou em um ner vo ex pos to,
acer tou na sua atu a ção e em seus di ag nós ti cos e, ao
que pa re ce, in co mo dou gen te que vi nha le van do uma
vida de ma si a do cô mo da.

O que a CPI fez foi de nun ci ar fra u des, ir re gu la ri-
da des, tra mói as, gol pes, ma ra cu ta i as e tram bi ques,
cha man do a aten ção da so ci e da de e das de vi das au -
to ri da des, para es sas ma ze las.

Para se ter uma idéia das ONGs e ma té ri as in -
ves ti ga das, nem é pre ci so ler o re la tó rio fi nal da CPI.
Bas ta con sul tar o pró prio site da Abong.  O tex to so -
bre a CPI no que si to “Ane xo – Ca sos Inves ti ga dos”,
que faz uma bre ve re se nha das in ves ti ga ções da Co -
mis são.

O se gun do en fo que da Co mis são foi ex por a ex -
tre ma fra gi li da de dos con tro les do Po der Pú bli co e da
so ci e da de so bre as cha ma das Orga ni za ções-Não
Go ver na men ta is, as fa mo sas ONGs. Re i na o
vale-tudo no re pas se de bi lhões de re a is para as
ONGs, via con vê ni os. E. isso, tan to na es fe ra do Go -
ver no fe de ral, como do es ta du al e do mu ni ci pal.

Hoje, ti pi ca men te, pode uma ONG re gis trar sua
exis tên cia no car tó rio do sul do País e cen trar sua ati -
vi da de na Re gião Nor te. A ONG es tran ge i ra que pro -
mo veu a gri la gem de enor mes ex ten sões de ter ras
pú bli cas no meu Esta do de Ro ra i ma, a cha ma da
Asso ci a ção Ama zô nia, o fez por meio de ma no bras
em um car tó rio de Ma na us, lon ge de sua área de atu -
a ção.

O re pas se de ver bas pú bli cas para ONGs, por
meio de con vê ni os, vem sen do fe i to com pe ri go sa li -
be ra li da de, apro ve i tan do-se de bre chas na lei, ou de
in ter pre ta ção su pe ra da da lei. Um con vê nio, por en -
ten di men to tra di ci o nal, não exi ge li ci ta ção, nem se-
quer um edi tal pú bli co que es pe ci fi que com ne u tra li-
da de e ob je ti vi da de os ser vi ços a se rem con tra ta dos,
com a de cor ren te com pa ra ção, an tes da con tra ta ção,
en tre vá ri os con cor ren tes ha bi li ta dos. Ora, é mu i to fá -
cil per ce ber como isso pode trans for mar-se em uma
ação en tre ami gos.

O ter ce i ro blo co de idéi as con ti das no tra ba lho
da CPI, con for me o Re la tó rio Fi nal, é a ex po si ção cla -
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ra da car ga ide o ló gi ca ad ver sa aos in te res ses da so -
ci e da de bra si le i ra con ti da na pos tu ra de cer tas
ONGs. O pre con ce i to e o fa na tis mo an ti de sen vol vi-
men tis ta da pre ga ção des sa ide o lo gia são pro fun da-
men te pre ju di ci a is ao Bra sil.

O Bra sil pre ci sa de cu i da dos com o meio am bi-
en te e com suas po pu la ções in dí ge nas vul ne rá ve is.
Mas pre ci sa tam bém, de ses pe ra da men te, de cres ci-
men to eco nô mi co e de sen vol vi men to so ci al, de fá bri-
cas, es tra das, cen tra is hi dro e lé tri cas, hi dro vi as, pro je-
tos de mi ne ra ção. Sem isso, nun ca se rão cri a dos mi -
lhões de no vos em pre gos pe los qua is o País es pe ra.

Ora, di an te des sas múl ti plas so li ci ta ções da re a-
li da de, é pre ci so har mo ni zá-las, con ci liá-las. Este é,
de res to, o es pí ri to de nos sas leis e de nos sa Cons ti-
tu i ção que diz em seu art. 3º, que o de sen vol vi men to
é o ob je ti vo fun da men tal do Bra sil. Ela tam bém con -
tém ca pí tu los in ci si vos so bre os cu i da dos com o meio
am bi en te e os di re i tos in dí ge nas. Mas o que ve mos,
na prá ti ca, não é a har mo ni za ção des ses pre ce i tos,
mas um pre con ce i to an ti de sen vol vi men tis ta e, às ve -
zes, até an ti na ci o nal. É ide o lo gia que tem como foco
pro pa ga dor al gu mas ONGs, na ci o na is e es tran ge i ras.
Infe liz men te, ide o lo gia com for te pe ne tra ção na mí -
dia, como evi den cia o gran de nú me ro de li mi na res ju -
di ci a is que blo que i am em pre en di men tos de in te res se
do País.

Cre io, Sr. Pre si den te, que, mais que as fra u des
apon ta das, te nham in co mo da do a ra i vo sa Abong as
de nún ci as da CPI so bre a fa ci li da de com que qual -
quer ONG pode go zar da be nes se de far tas ver bas
pú bli cas e so bre os me ca nis mos ide o ló gi cos com que 
ope ram al gu mas de las, con tra os in te res ses na ci o na-
is. Tan to que a Abong jun tou a seus co men tá ri os um
es tu do pro du zi do por mi nha so li ci ta ção pela Con sul-
to ria do Se na do, elo gi o so à atu a ção de ONGs hu ma-
ni tá ri as, mas evi tou ane xar um se gun do es tu do, da
mes ma Con sul to ria, tam bém por mim pe di do, cri ti-
can do a atu a ção de cer tas ONGs am bi en ta lis tas e in -
di ge nis tas,  bem como apon tan do para as ma ze las
ad mi nis tra ti vas e ide o ló gi cas, por mim já men ci o na-
das, as pec tos que fo ram me lhor de sen vol vi dos no
Re la tó rio Fi nal da CPI. Esse se gun do es tu do, omi ti do
pela Abong é o de nú me ro 161, de 2001, re la ti vo a
STC 200103464.

Tam bém não de vem ter agra da do à Abong pro -
pos tas de pro je tos de lei apre sen ta das pela CPI, ati -
nen tes ao me lhor con tro le pú bli co so bre as ONGs e à
exi gên cia de ser sub me ti da à apro va ção do Se na do
Fe de ral toda cri a ção e de mar ca ção de ter ras in dí ge-
nas. Hoje, essa de fi ni ções ter ri to ri a is são fe i tas pela
Fu nai que, para isso, apóia-se ex ten sa men te na ori -

en ta ção e no tra ba lho de ONGs na ci o na is e es tran ge-
i ras, mé to do pe ri go so para os nos sos in te res ses so -
be ra nos.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Com mu i to pra zer, con ce do o apar te a V. Exª, Se na-
dor Le o mar Qu in ta ni lha.

O Sr. Le o mar Qu in ta ni lha (PFL – TO) – No bre
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, V. Exª traz esta tar de
uma aná li se do tra ba lho pro fí cuo, pro fun do e im por-
tan te que a co mis são, que V. Exª tão bem di ri giu, de -
sen vol veu no âm bi to des ta Casa, com re la ção à atu a-
ção das Orga ni za ções Não-Go ver na men ta is. A co-
mis são sou be, per fe i ta men te, es ta be le cer o veio de
se pa ra ção da que las que con tri bu em para o de sen vol-
vi men to e para a me lho ria das con di ções so ci a is do
povo bra si le i ro da que las ou tras que, com in te res ses
dis far ça dos, es con di am-se em as pec tos am bi en ta lis-
tas para con tur bar a or dem do pro ces so de sen vol vi-
men tis ta do nos so País, para di fi cul tar a im plan ta ção
do pro ces so pro du ti vo e de in fra-es tru tu ra e o apro ve i-
ta men to dos nos sos ma nan ci a is mo da is e hi dro viá ri-
os, en fim, tra zen do um pre ju í zo mu i to gran de para o
de sen vol vi men to do nos so País. Estou se gu ro de que
o tra ba lho que V. Exª fez trou xe uma con tri bu i ção para 
a elu ci da ção des sas ques tões, apon tan do os ca mi-
nhos para que pos sa mos evi tar que ins ti tu i ções que,
de fen den do in te res ses que não do povo bra si le i ro e
do País, pro cu ram uti li zar-se da sua es tru tu ra para
pre ju di car o de sen vol vi men to do País e a me lho ria da
con di ção de vida do povo bra si le i ro. Qu e ro me as so ci-
ar a V. Exª, ao tra ba lho que fez e às ges tões que ain da
ha ve rão de ser de man da das para a con se cu ção dos
ob je ti vos al can ça dos pela Co mis são que V. Exª tão
bem di ri giu.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR)
– Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na dor Le o mar Qu in-
ta ni lha. V. Exª, que foi Mem bro da Co mis são, acom pa-
nhou de per to todo o tra ba lho da CPI, que fun ci o nou
num mo men to ad ver so para o Se na do, pois vá ri os fo -
ram os epi só di os que re tar da ram o an da men to da
CPI, como, por exem plo, a cas sa ção de um Se na dor,
de po is o epi só dio do pa i nel ele trô ni co. Vá ri os ou tros
fa tos in ter fe ri ram so bre mo do no an da men to nor mal
da CPI. Mes mo as sim tra ba lha mos mu i to, mas te nho
cer te za de que ape nas des co bri mos a pon ta do ice-
berg. Con se gui mos mos trar que não exis tem, de for -
ma ge ne ra li za da, ins ti tu i ções não-go ver na men ta is
sa cros san tas, que to das, in dis tin ta men te, são ho nes-
tas e cor re tas. Pro va mos que não é as sim.
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Pen so que essa ma té ria tem que ser apro fun da-
da, apro ve i tan do tra ba lhos fe i tos pela Co mis são da
Bi o pi ra ta ria, na Câ ma ra dos De pu ta dos, e pela CPI
da Fu nai. Te mos que ins ta lar uma CPI que cu i de, por
exem plo, da in ter na ci o na li za ção da Ama zô nia e do
Pan ta nal, por que são as sun tos al ta men te li ga dos uns 
aos ou tros e não po de mos fa zer de con ta que não ve -
mos nem ou vi mos o que está acon te cen do.

Te nho a cons ciên cia tran qüi la. Foi uma CPI con -
du zi da sem pre o cu pa ção com os ho lo fo tes, de es tar
na mí dia toda hora. Fi ze mos um tra ba lho se re no, ou -
vin do as ONGs de nun ci a das ou que ti nham in dí ci os
for tes para sus pe i ção. Mu i tas de las fo ram de nun ci a-
das pela pró pria im pren sa, como, por exem plo, a Co o-
pe rín dio, no Ama zo nas, cujo Vice-Pre si den te foi pre -
so pela Po lí cia Fe de ral, trans por tan do uma to ne la da
da pe dra semi-pre ci o sa ame tis ta e 300 qui los de um
mi né rio no bre de ter ce i ra ge ra ção que é o nió bio.

Na ver da de, não in ven ta mos nada. Ao con trá rio,
a ma i or par te dos fa tos in ves ti ga dos fo ram des co ber-
tos pela Po lí cia Fe de ral, pela im pren sa ou por de nún-
ci as.

Con ti nuo a le i tu ra:
Pa re cem, es pe ci al men te, ter ir ri ta do a Abong

pro je tos de lei pro pos tos pela CPI das ONGs so bre a 
obri ga to ri e da de do has te a men to da ban de i ra na ci o-
nal na Ama zô nia, e a pro i bi ção da di vul ga ção por
ONGs, em ter ri tó rio na ci o nal, de ma pas do Bra sil
que ex clu em a Ama zô nia Bra si le i ra de nos sa so be-
ra nia. Re al men te, nes se as pec to da so be ra nia na ci-
o nal e da pri o ri da de do in te res se na ci o nal, há um
cla ro cho que ide o ló gi co en tre, por um lado, a CPI
das ONGs, e tam bém mi nha po si ção pes so al, e, por
ou tro lado, as idéi as im por ta das que, in fe liz men te,
re gem a atu a ção de al gu mas ONGs. Des sa in com-
pa ti bi li da de ide o ló gi ca mu i to me or gu lho, como bra -
si le i ro, como Se na dor e como Pre si den te que fui da
CPI das ONGs, por que me con si de ro um na ci o na lis-
ta. Não pos so ace i tar que ma no bras fe i tas por al gu-
mas des sas ins ti tu i ções es te jam jus ta men te ser vin-
do a in te res ses de cor po ra ções fi nan ce i ras in ter na-
ci o na is e, por isso, co lo can do em ris co a nos sa so be-
ra nia, prin ci pal men te da Ama zô nia.

Da Asso ci a ção Bra si le i ra das ONGs, a so ci e da-
de bra si le i ra ti nha o di re i to de es pe rar uma ati tu de de
co o pe ra ção, de co lo car-se do lado da éti ca e da lei.
Infe liz men te, não é isso que está ocor ren do.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, te nho
cer te za de que as ONGs sé ri as des te País de vem ter
exul ta do com o tra ba lho da CPI. De ve ri am ter co la bo-
ra do mais, jus ta men te para mos trar que quem age
cor re ta men te e não co me te ne nhum ato ilí ci to não

teme in ves ti ga ção. Assus ta-me sa ber que o pro je to
de lei ori un do da CPI das ONGs, que bus ca re gu la-
men tar o re gis tro e o fun ci o na men to des sas ins ti tu i-
ções no País, es te ja sen do tor pe de a do exa ta men te
pe las ONGs e te nha adep tos no Se na do. Não con si go
en ten der que es sas ins ti tu i ções pos sam es tar ao ar -
re pio da lei, ou seja, sem o al can ce da lei, agin do de
ma ne i ra mu i to li be ral. O mais in te res san te é que, sen -
do or ga ni za ções não-go ver na men ta is, vi vem à cus ta
de re cur sos go ver na men ta is, como mu i tas de las que
atu am em se to res como as sis tên cia mé di ca às po pu-
la ções in dí ge nas, na con ser va ção am bi en tal, en fim,
em vá ri os se to res da ati vi da de des se cha ma do ter ce i-
ro se tor.

Então, ou elas bem são or ga ni za ções não-go-
ver na men ta is e exer cem um vo lun ta ri a do ba se a do na 
ar re ca da ção de fun dos da que les que vo lun ta ri a men-
te que rem abra çar a ca u sa, ou pas sam a ser en ti da-
des go ver na men ta is ou pa ra go ver na men ta is. Por
isso, Sr. Pre si den te, en ten do que essa CPI pre ci sa
ser apro fun da da. O Pre si den te do Se na do Fe de ral já
en vi ou às au to ri da des com pe ten tes – ao Pro cu ra-
dor-Ge ral da Re pú bli ca, à Re ce i ta Fe de ral, ao Mi nis-
té rio Pú bli co Esta du al em al guns ca sos – as re co-
men da ções da CPI, para que se jam, por tan to, como é 
de di re i to, in ves ti ga das, para que cada um, no seu
caso, pos sa aju i zar as ações pe na is ca bí ve is.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo za ril do
Ca val can ti, o Sr. José Sar ney, Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Mão San ta.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

Os Srs. Se na do res Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Ro me ro Jucá e a Srª Se na do ra Iris de Ara ú jo en vi a-
ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na for -
ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PSDB

– TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui o
pri me i ro Pre fe i to da mais nova ca pi tal bra si le i ra; Pal -
mas, ca pi tal do Esta do de To can tins. Pal mas, a exem -
plo de Bra sí lia, foi uma ca pi tal pla ne ja da, a úl ti ma do
sé cu lo XX. Na qua li da de de Pre fe i to de uma ci da de
nova, que se im plan ta va, dei a má xi ma pri o ri da de à
cons tru ção e à ope ra ção da rede de água e de es go-
to. Sem pre en ten di que, em pri me i ro lu gar, há de se
cu i dar da sa ú de da po pu la ção, pois um povo do en te é 
um povo que não pros pe ra. Tra ba lha dor do en te, não
tra ba lha bem. Cri an ça do en te, não es tu da bem.
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Por tan to, nada há de mais bá si co, na vida de
uma ci da de, do que for ne cer a seus mo ra do res água
lim pa en ca na da e sis te ma de es go to efi ci en te. É mais
do que sa bi do que água con ta mi na da e es go to a céu
aber to são os me i os mais pro pí ci os para a pro pa ga-
ção de do en ças. Até um tem po atrás, di zia-se que os
prefe i tos não gos ta vam de gas tar em sa ne a men to
bá si co, por que era obra que não apa re cia, fi ca va en -
ter ra da, in vi sí vel aos olhos do povo. Em ter mos ele i to-
ra is, mais va lia ina u gu rar pra ças, ilu mi na ção, co i sas
vi sí ve is. Tal vez al guns ain da se com por tem des sa
ma ne i ra atra sa da e ta ca nha, mas a ver da de é que
hoje o povo co bra, com mu i ta ve e mên cia, do go ver-
nan te mu ni ci pal, gas tos em sa ne a men to bá si co.

Por pres são e por con vic ção, os in ves ti men tos
em sa ne a men to bá si co fo ram uma das mar cas do go -
ver no que re a li zei à fren te da Pre fe i tu ra de Pal mas.

Assim, é re for ça da pela ex pe riên cia que vivi
como Pre fe i to a pre o cu pa ção com os cor tes re cen te-
men te anun ci a dos pelo Go ver no Fe de ral em in ves ti-
men tos em sa ne a men to bá si co.

Não dis cu to a ne ces si da de de se re du zi rem os
gas tos do Go ver no, dada a con jun tu ra eco nô mi ca de -
li ca da, em es pe ci al no que se re fe re às va riá ve is eco -
nô mi cas fun da men ta is, como a taxa de câm bio e os
ín di ces in fla ci o ná ri os. O Go ver no mos trou-se co ra jo-
so e res pon sá vel ao au men tar a meta para o su pe rá-
vit pri má rio e to mar me di das amar gas para cum prir
essa meta.

O que dis cu to, po rém, são pri o ri da des. Não é o
mon tan te do ajus te; é o modo como ele será dis tri bu í-
do en tre as áre as de go ver no, en tre pro je tos e po lí ti-
cas pú bli cas.

Ora, es ti ma-se que, dos 14 bi lhões de re a is
anun ci a dos como cor tes ao pro je to do Orça men to
para 2003, 5 bi lhões re ca i rão so bre as cha ma das áre -
as so ci a is. Um dos ór gãos do Po der Exe cu ti vo Fe de-
ral mais afe ta do pe los cor tes, como sa be mos, foi o
Mi nis té rio das Ci da des, sob a che fia do Mi nis tro Olí vio
Du tra, ex-Go ver na dor do Rio Gran de do Sul. O Mi nis-
té rio das Ci da des, re cen te men te cri a do pelo Pre si-
den te Lula, como sa be mos, veio subs ti tu ir a an ti ga
Se cre ta ria de De sen vol vi men to Urba no e é o ór gão
res pon sá vel pe los in ves ti men tos em sa ne a men to bá -
si co no Bra sil. O Mi nis té rio das Ci da des so freu cor te
de nada me nos de 85,2% de seus re cur sos pre vis tos.
Antes te ria 2 bi lhões e 200 mi lhões de re a is para gas -
tar; ago ra con ta so men te com mo des tos 326 mi lhões.

Um dos pro gra mas ad mi nis tra dos pelo Mi nis té-
rio das Ci da des mais afe ta dos é jus ta men te o Sa ne a-
men to é Vida, que tem a fi na li da de de im plan tar rede

de água e de es go to nos Mu ni cí pi os bra si le i ros, com
ên fa se nos Mu ni cí pi os me no res e mais po bres, de até 
75 mil ha bi tan tes. Os re cur sos do Orça men to Ge ral
da União se ri am des ti na dos ao pro gra ma por meio de 
298 emen das par la men ta res. Esti ma-se que, em fun -
ção do cor te, mais de 11 mi lhões de bra si le i ros, prin -
ci pal men te em re giões me nos de sen vol vi das, res tem
sem rede de es go to e sem água en ca na da.

Vê-se as sim que o al can ce so ci al do cor te anun -
ci a do é am plo! Mu i tos bra si le i ros po bres se rão pre ju-
di ca dos na qui lo que é mais bá si co para a vida sa u dá-
vel das po pu la ções! Ade ma is, eco no mi zar com sa ne-
a men to bá si co nor mal men te não adi an ta, uma vez
que a po pu la ção do en te aca ba por pro vo car um ma i or
gas to na rede pú bli ca hos pi ta lar!

Por isso, eu gos ta ria de sen si bi li zar o Go ver no
do Pre si den te Lula para este pro ble ma, aju dan do-o
ao in di car o equí vo co que se está co me ten do! Cer ta-
men te, o Go ver no terá com pe tên cia para apre ci ar ou -
tras áre as me nos pri o ri tá ri as e me nos ur gen tes para
o bem-es tar do povo e, en tão, des lo car para lá os cor-
tes anun ci a dos. É ques tão de ad mi nis tra ção, de de fi-
ni ção de pri o ri da des e, an tes de tudo, de bom sen so!

Em par ti cu lar, afli ge-me a sor te dos to can ti nen-
ses, que te nho a hon ra de re pre sen tar nes ta Casa.
To can tins é um Esta do novo, em que o sis te ma de in -
fra-es tru tu ra ur ba na está em ple na cons tru ção. Infe -
liz men te, ape sar dos in ves ti men tos fe i tos nos úl ti mos
anos, o Esta do ain da so fre com sé ri os pro ble mas de
sa ú de pú bli ca, mu i tos de les oca si o na dos pela fal ta de 
sa ne a men to bá si co.

Con cluo este bre ve dis cur so com a es pe ran ça
de ser ou vi do e aten di do por um Pre si den te que sem -
pre al çou as ques tões so ci a is como as mais im por-
tan tes do Bra sil e que, na de fe sa de las, cons tru iu sua
car re i ra po lí ti ca.

Era o que ti nha a di zer.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Pre -

si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol to hoje a esta tri bu-
na para te cer al guns co men tá ri os so bre o 22° Encon -
tro Na ci o nal de Co mér cio Exte ri or, pro mo vi do pelo
Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, nos dias 24 e 25 de ou tu bro de 2002, no Ho -
tel Gló ria, na ci da de do Rio de Ja ne i ro.

Por se tra tar de um tema pri o ri tá rio para o fu tu ro
da eco no mia bra si le i ra, prin ci pal men te nes te mo men-
to em que as au to ri da des eco nô mi cas do novo Go ver-
no es tão em bus ca de no vas es tra té gi as para au men-
tar o vo lu me de nos sas ex por ta ções, o que foi apre -
sen ta do nes se Encon tro cer ta men te po de rá ser vir de
sub sí dio im por tan te para de fi nir no vos me ca nis mos e
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no vas es tra té gi as que se jam ca pa zes de pro vo car um 
au men to sig ni fi ca ti vo de nos sas ven das ex ter nas.

Em seu dis cur so de aber tu ra do Encon tro, o en -
tão Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér-
cio Exte ri or, Dou tor Sér gio Sil va do Ama ral, di vul gou
al guns da dos ani ma do res a res pe i to de nos sas tran -
sa ções in ter na ci o na is. Se gun do ele, em ou tu bro do
ano pas sa do, nos so sal do co mer ci al para o ano já era
da or dem de 10 bi lhões de dó la res. Para 2003, suas
pa la vras fo ram de oti mis mo, de vi do ao com pro va do
au men to da pro du ti vi da de das em pre sas ex por ta do-
ras na ci o na is, o que po de rá ele var o sal do co mer ci al
para 14 a 15 bi lhões de dó la res.

Mes mo com a aju da do câm bio, que exer ceu pa -
pel im por tan te na re a li za ção do sal do co mer ci al di vul-
ga do, o ex-Mi nis tro mos trou que o vo lu me das ex por-
ta ções bra si le i ras au men tou con si de ra vel men te, e o
rit mo co mer ci al ad qui riu mais se gu ran ça. Além dis so,
ele mos trou igual men te que o sal do co mer ci al po de-
ria até ter sido ma i or do que 10 bi lhões de dó la res,
não fos se a que da de pre ços de 6%, que atin giu nos -
sos pro du tos de ex por ta ção e que não nos per mi tiu
ga nhar mais 3 bi lhões de dó la res. Ou tro re sul ta do ne -
ga ti vo a re gis trar, da or dem de 2 bi lhões de dó la res,
acon te ceu com o apro fun da men to da cri se da Argen -
ti na. O agra va men to da si tu a ção ar gen ti na ca u sou
uma di mi nu i ção de cer ca de 60% em nos sos em bar-
ques co mer ci a is para aque le País. Então, se so mar-
mos o que de i xa mos de ga nhar por ca u sa da des va lo-
ri za ção dos nos sos pro du tos e o que per de mos de
ven da aos ar gen ti nos, te mos 5 bi lhões de dó la res,
que po de ri am ter ele va do o nos so sal do co mer ci al
para o pa ta mar de 15 bi lhões de dó la res.

O Mi nis tro mos trou igual men te que esse de-
sem pe nho sig ni fi ca ti vo da ba lan ça co mer ci al bra si le i-
ra não acon te ceu por aca so nem foi fru to do im pro vi-
so. Na ver da de, ele re sul tou do enor me es for ço re a li-
za do pe las em pre sas e pelo Go ver no Fer nan do Hen -
ri que Car do so ao lon go dos seus dois man da tos pre -
si den ci a is. Assim, essa boa per for man ce do co mér cio
jus ti fi ca-se exa ta men te pe las re for mas que fo ram fe i-
tas no País nos úl ti mos oito anos.

Du ran te esse pe río do, a eco no mia mu dou, o
pro ces so de mo der ni za ção foi in ten so, os em pre sá ri-
os acor da ram para a nova re a li da de da glo ba li za ção e 
tra ta ram de au men tar a pro du ti vi da de dos seus ne gó-
ci os, ao mes mo tem po que os in cen ti vos e os in ves ti-
men tos tor na ram-se me nos bu ro cra ti za dos e mais
aces sí ve is aos ex por ta do res.

Os re sul ta dos be né fi cos des sa po lí ti ca não tar -
da ram em apa re cer. A si de rur gia na ci o nal deu um
gran de sal to, a agro in dús tria tor nou-se al ta men te

com pe ti ti va no mer ca do ex ter no, a in dús tria têx til mo -
der ni zou o seu par que in dus tri al e pas sou a ofe re cer
pro du tos de alta qua li da de, e a in dús tria au to mo bi lís-
ti ca atin giu ní ve is de pro du ti vi da de e qua li da de se me-
lhan tes aos en con tra dos nos pa í ses do Pri me i ro Mun -
do. A mes ma onda de mo der ni za ção acon te ceu com
a in dús tria de pa pel e ce lu lo se e en vol veu igual men te
as cha ma das in dús tri as de alta tec no lo gia, como a in -
dús tria ae ro náu ti ca.

Hoje nin guém de bom sen so pode ne gar que o
Bra sil tem tec no lo gia, qua li da de, pre ço com pe ti ti vo e
com pe tên cia para con cor rer com qual quer país no
dis pu ta do mer ca do in ter na ci o nal. Bas ta di zer que, na
úl ti ma dé ca da, a pro du ti vi da de bra si le i ra au men tou
70%. Por tan to, os pro ble mas que es tão à vis ta e que
nos im pe dem de ga nhar mais es pa ços no co mér cio
mun di al são to tal men te de or dem po lí ti ca e não fru to
de nos sa in ca pa ci da de ou da ba i xa qua li da de dos
nos sos pro du tos. Por isso, com von ta de po lí ti ca, com
de ter mi na ção e or ga ni za ção, po de re mos mu i to bem
ser ca pa zes de ven cer as acir ra das dis pu tas fu tu ras
para a co lo ca ção de nos sas mer ca do ri as no mer ca do
ex ter no.  Aliás, a bri ga fer re nha que a Empre sa Bra si-
le i ra de Ae ro náu ti ca S.A. (Embra er) vem tra van do
com a Bom bar di er do Ca na dá já nos en si nou mu i ta
co i sa e já pode ser vir como uma va li o sa ex pe riên cia
quan do for mos dis cu tir os nos sos in te res ses com o
Esta dos Uni dos na for ma ção da Área de Li vre Co mér-
cio das Amé ri cas (ALCA), que de ve rá es tar fun ci o-
nan do até o fi nal de 2005.

Além do avan ço des se pro ces so mo der ni za dor,
o Bra sil em pe nhou-se na con quis ta de no vos mer ca-
dos es tra té gi cos, como os da Chi na, Índia, Rús sia e
Mé xi co. Con vém lem brar igual men te os gran des es -
for ços que fo ram fe i tos pelo Go ver no Fer nan do Hen ri-
que Car do so para for ta le cer o Mer ca do Co mum do
Cone Sul (Mer co sul) e au men tar o vo lu me das tran sa-
ções co mer ci a is no in te ri or do blo co. La men ta vel men-
te, a gra ve cri se eco nô mi ca que atin giu a Argen ti na
frus trou as nos sas ex pec ta ti vas e nos for çou a re a li-
zar um imen so es for ço para abrir es pa ços em ou tras
par tes do mun do.

Ou tra gran de con quis ta mos tra da pelo ex-Mi nis-
tro Sér gio Ama ral re fe re-se ao au men to da di ver si da-
de dos nos sos pro du tos. Assim, olhan do a nos sa pa u-
ta de ex por ta ções, va mos ve ri fi car que não ven de mos
só com mo di ti es. Em nos sos em bar ques, cons tam
uma gama con si de rá vel de mer ca do ri as com gran de
ní vel de so fis ti ca ção tec no ló gi ca e com gran de agre -
ga ção de va lor. É ver da de que o Bra sil tem uma alta
vo ca ção agrí co la, mas o nos so par que in dus tri al de
pro du tos so fis ti ca dos é, sem dú vi da al gu ma, o mais
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de sen vol vi do en tre as cha ma das eco no mi as emer-
gen tes.

Para fi na li zar este pro nun ci a men to, é im por tan-
te enu me rar as pre o cu pa ções e as su ges tões de i xa-
das pelo ex-Mi nis tro Sér gio Ama ral du ran te o Encon -
tro Na ci o nal de Co mér cio Exte ri or. A ma i or pre o cu pa-
ção está na ne ces si da de ime di a ta de ra ci o na li zar o
sis te ma tri bu tá rio. O atu al, além de ser uma ver da de i-
ra col cha de re ta lhos, di fi cul ta o avan ço das ex por ta-
ções e cria uma sé rie de di fi cul da des de cré di to às
mé di as e pe que nas em pre sas. Para cor ri gir de vez
es sas dis tor ções, a re for ma tri bu tá ria con ti nua sen do
uma das ma i o res pri o ri da des para o se tor pro du ti vo
bra si le i ro.

O ex-Mi nis tro faz, por fim, al gu mas su ges tões
que con si de ra da ma i or im por tân cia. Re co men da que 
é pre ci so pen sar gran de e trans for mar o Ban co de
De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al (BNDES) no
gran de Exim bank bra si le i ro. Acha que o Pro ex/Fi nan-
ci a men to deve trans for mar-se numa li nha de cré di to
vol ta da ex clu si va men te para as pe que nas e mé di as
em pre sas e ope ra da pelo Ban co do Bra sil. O ter ce i ro
pon to de fen de a ma nu ten ção do Pro ex para a equa li-
za ção da taxa de ju ros, tal como exis te hoje. O quar to
pon to su ge re a ex pan são dos cré di tos do BNDES
para gran des ope ra ções, com re cur sos do Fun do de
Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT).

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o ex-Mi -
nis tro Sér gio Ama ral en cer rou sua par ti ci pa ção no
Encon tro re lem bran do que uma das gran des mu dan-
ças que es tão acon te cen do na eco no mia bra si le i ra
são os sal dos co mer ci a is cres cen tes que, se gun do
ele, de vem con ti nu ar. Mos trou que, em ape nas um
ano à fren te do Mi nis té rio do De sen vol vi men to, Indús -
tria e Co mér cio Exte ri or, con se guiu re a li zar um ajus te
ex ter no que mu i tos es pe ra vam que acon te ces se ape -
nas no fi nal do atu al Go ver no. O dé fi cit em con ta cor -
ren te caiu de algo em tor no de 33 bi lhões de dó la res,
em 1998, para 12 ou 13 bi lhões de dó la res, no ano
pas sa do.

O pro nun ci a men to do ex-Mi nis tro Sér gio Ama ral
no 22º Encon tro Na ci o nal de Co mér cio Exte ri or foi,
sem dú vi da al gu ma, al ta men te es cla re ce dor e ex tre-
ma men te im por tan te para ori en tar as fu tu ras de ci-
sões a se rem to ma das vi san do à sus ten ta bi li da de
dos nos sos sal dos co mer ci a is.

Era o que ti nha a di zer!
Mu i to obri ga do!
A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO ) – Sr.

Pre si den te Srªs e Srs. Se na do res, ain da me ni na, eu
via fil mes se le ci o na dos pelo pa dre de mi nha ci da de e

foi as sim, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que o 
en can to das ima gens na sala es cu ra me tor nou –
para sem pre – uma apa i xo na da pelo ci ne ma. Fo ram
os fil mes – às ve zes até mais do que as au las de ge o-
gra fia ou his tó ria – que me re ve la ram po vos dis tan tes,
lín guas es tra nhas, ce ná ri os na tu ra is di fe ren tes da-
que les da re gião onde eu vi via

Mas, quan do falo da mi nha in clu são en tre os pri -
vi le gi a dos ci né fi los, não é ape nas para re vi ver um
mo men to má gi co de mi nha vida. E, sim, para cla mar
con tra a ex clu são de 100 mi lhões de bra si le i ros, que
hoje não po dem en trar numa sala de ci ne ma.

Di an te dos gra ves pro ble mas que o Bra sil en-
fren ta, pode pa re cer que es tou fa lan do de per fu ma ria.
Qu an do o go ver no e a so ci e da de se unem para ten tar
sa ci ar a fome de mi lhões de bra si le i ros, é na tu ral que
se con si de re a cul tu ra e a pro du ção ci ne ma to grá fi ca
como uma ques tão se cun dá ria.

Mas nem só de pão vive o ho mem. Na can ção
Co mi da, que já faz su ces so há mais de uma dé ca da,
os Ti tãs ex pres sam uma re i vin di ca ção que é de to-
dos: a gen te não quer só co mi da, a gen te quer co mi-
da, di ver são e arte... Ou seja: para sa ci ar a fome dos
bra si le i ros, é pre ci so tra ba lhar em mu i tas fren tes, por -
que há tam bém fome de li vros,  fome de ci ne ma, de
mú si ca, de ar tes plás ti cas

Caro Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o povo
bra si le i ro vive num ver da de i ro es ta do de sub nu tri ção
cul tu ral.

E é aqui, no já por mim mu i to ama do es pa ço do
Se na do Fe de ral, que te nho tido a opor tu ni da de de me 
apro fun dar no co nhe ci men to das ra zões da nos sa
fome de ci ne ma, mu i to es pe ci al men te ao par ti ci par
da Sub co mis são Per ma nen te de Ci ne ma, Co mu ni ca-
ção e Infor má ti ca, na qual te nho a hon ra de ocu par a
vice-pre si dên cia.

Essa sub co mis são, que já fun ci o na há qua tro
anos, pos sui um ri quís si mo acer vo de in for ma ções
cons tru í do em au diên ci as pú bli cas de re pre sen tan tes
de to dos os seg men tos da área de pro du ção ci ne ma-
to grá fi ca bra si le i ra. Tra ta-se de um es for ço de me lhor
co nhe cer, para me lhor con tri bu ir no com ba te à fome
de ci ne ma dos bra si le i ros. Na úl ti ma au diên cia, em
que es ti ve ram pre sen tes o Se cre tá rio-Ge ral do Mi nis-
té rio da Cul tu ra, Sr. Juca Fer re i ra, e a pre si den te do
Con gres so Bra si le i ro de Ci ne ma, a pro du to ra pa u lis ta
Assun ção Her nan dez, ti ve mos um ver da de i ro aler ta
para a ne ces si da de im pe ri o sa de trans for mar mos
essa si tu a ção, con tri bu in do in clu si ve para cri a ção de
mu i tos e me lho res em pre gos para os nos sos jo vens.

Os nú me ros im pres si o nam.
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Mais de 80% da pro du ção ci ne ma to grá fi ca bra -
si le i ra está con cen tra da no eixo Rio/São Pa u lo. E
esse per cen tu al já re fle te con quis tas do ci ne ma re gi o-
nal, como o ba i a no, o ce a ren se, e, mu i to es pe ci al-
men te o ga ú cho, que tem se ex pan di do mu i to nos úl ti-
mos anos, como o fil me Hou ve uma vez dois ve-
rões, de Jor ge Fur ta do, que eu pen sa ra ser fil me
fran cês.

Mas, mes mo os fil mes pro du zi dos no eixo
Rio/São Pa u lo, têm es cas sas pos si bi li da des de se-
rem vis tos pela gran de ma i o ria dos bra si le i ros. Isto
por que, no Bra sil, se gun do le van ta men to do Con-
gres so Bra si le i ro de Ci ne ma, 93% das ses sões das
nos sas sa las de exi bi ção é es pa ço de di ca do aos fil -
mes nor te-ame ri ca nos! O que quer di zer que, para os
pro du to res bra si le i ros, res ta com pe tir para ocu par os
res tan tes 7%. É por isso que a área de dis tri bu i ção e
exi bi ção de fil mes se tor nou co nhe ci da como o “gar -
ga lo” do ci ne ma bra si le i ro: só che gam ao pú bli co
aque les que con se gui rem pas sar pelo fu nil... Dos
mais de 70 fil mes pro du zi dos por bra si le i ros no ano
pas sa do, ape nas 32 – me nos da me ta de – con tam
com ga ran tia de exi bi ção.

Há, no Bra sil, uma de man da re pri mi da de mais
de 6 mil no vas sa las de exi bi ção. Para uma po pu la ção
de 170 mi lhões de ha bi tan tes, con ta mos com ape nas
1600 sa las de ci ne ma; que, por sua vez, es tão con -
cen tra das nas ca pi ta is ou em ci da des de gran de e
mé dio por te. Nas pe que nas ci da des, a si tu a ção é mu -
i to pior: mais de 80% dos mu ni cí pi os bra si le i ros não
têm uma úni ca sala de pro je ção ci ne ma to grá fi ca.

E, aqui, de se jo cri ti car a po lí ti ca de pou ca con -
sis tên cia que vem sen do le va da pelo go ver no de Go -
iás, o meu Esta do.

Há qua tro anos, o go ver no de Go iás ga nha es -
pa ço na mí dia pela re a li za ção do FICA/Fes ti val  Inter -
na ci o nal de Ci ne ma Ambi en tal, que, em si, é uma
bela idéia, se não fos se por um de ta lhe: nos sa an ti ga
ca pi tal, a Ci da de de Go iás, que se dia o fes ti val, não
tem ain da um pro je tor. Assim, quan do ter mi na o
FICA, as pes so as que se en can ta ram com os fil mes
vol tam a ver... na vi os! Sim, por que ter mi na da a fes ta,
em bru lha-se o pro je tor alu ga do, que vai em bo ra e só
vol ta para o pró xi mo fes ti val.

Caro Pre si den te, Srªs Se na do ras, Srs. Se na do-
res, ima gi nem a frus tra ção de uma ci da de que se dia
um fes ti val mas não tem um pro je tor de ci ne ma!  E o
que pen sa rão do Bra sil os vi si tan tes es tran ge i ros
que, nas con ver sas com os seus co le gas bra si le i ros,
cer ta men te fi cam sa ben do do fato.

Mas, vol te mos à ques tão ini ci al so bre a im por-
tân cia ou não de so cor rer mos o ci ne ma bra si le i ro. A
in ten sa luta dos nos sos ci ne as tas já nos mos trou que
ci ne ma tam bém é ques tão de se gu ran ça na ci o nal.

So mos um país for ma do por rica e va ri a da ori -
gem ét ni ca. A tal pon to que, para mu i tos es tu di o sos,
em lu gar de cul tu ra, já po de mos fa lar numa ci vi li za ção
bra si le i ra, tão rica é a nos sa di ver si da de ét ni ca e cul -
tu ral e a nos sa uni da de como na ção.

No mun do de hoje, é cer ta men te a pro du ção au -
di o vi su al que do cu men ta e di vul ga nos sa mul ti cul tu-
ra li da de. Per gun to aos se nho res, caro Pre si den te,
Srªs Se na do ras, Srs. Se na do res: como po de mos os
bra si le i ros for ti fi car nos sa iden ti da de cul tu ral, se não
pu der mos con tar com a nos sa ima gem e a nos sa cul -
tu ra nas te li nhas da tevê e nas te las do ci ne ma? Esta
abs ti nên cia está nos le van do a subs ti tu ir os nos sos
va lo res, as nos sas tra di ções e a nos sa cul tu ra pela
cul tu ra da que les po vos que apren de mos a co nhe cer
no ci ne ma. Apro pri an do-me de ex pres são que ouvi
da pro du to ra Assun ção Her nan dez, é como se al-
guém se olhas se no es pe lho e vis se re fle ti do um ros to
es tra nho.

Há ain da mu i to o que di zer, mais ain da o que fa -
zer nes ta área. Mas, por hoje, que ro con cla mar mi -
nhas co le gas Se na do ras e meus co le gas Se na do res
a fim de que, para além do que já es ta mos fa zen do,
cada um de nós, no seu Esta do, use sua in fluên cia
po lí ti ca para es ti mu lar a ins ta la ção de mais e mais sa -
las de ci ne ma. Na tu ral men te, com pro je to res... Nada
de luxo: um mo des to cine “po e i ra”, um teto, tela, pro -
je tor, ca de i ras. Te mos 5 559 mu ni cí pi os. Se ins ta lar-
mos um úni co ci ne ma nos 80% que não têm sala de
exi bi ção, mais to dos os ou tros onde fal tam sa las nas
pe ri fe ri as, já es ta re mos per ti nho de aten der à de man-
da das 6 mil sa las...

Va mos des per tar nos nos sos go ver na do res e
pre fe i tos a pa i xão pelo ci ne ma, es pe ci al men te o bra -
si le i ro que, di vul gan do a nos sa cul tu ra e os nos sos
ce ná ri os na tu ra is, há de con tri bu ir para o de sen vol vi-
men to dos nos sos ne gó ci os, es pe ci al men te o tu ris-
mo. O tu ris mo, ca ros Se na do res e Se na do ras, é o
ramo de ne gó cio que mais se de sen vol ve no mun do
in te i ro. Só para dar um exem plo, hoje, de cada 10 no -
vos em pre gos cri a dos, 1 vem da área do tu ris mo eco -
ló gi co. E o tu ris mo, em ge ral, é um ramo de ne gó cio
que se abre para jo vens e ve lhos, ho mens e mu lhe-
res, com mu i ta ou pou ca es co la ri da de, ou seja: é uma
fren te ines go tá vel de em pre gos. E o ci ne ma é um
gran de di vul ga dor de nos sas ri que zas na tu ra is e cul -
tu ra is. O ci ne ma é uma agên cia de tu ris mo in for mal
que atrai cli en tes no mun do in te i ro.
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Além dis so, o mer ca do au di o vi su al é tam bém
fren te de cri a ção de for ma ção de mão-de-obra, ofer ta
de co nhe ci men to e cri a ção de em pre gos nas no vas
fren tes da mo der na eco no mia glo ba li za da.

Obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Nada mais

ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os tra ba-
lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res que
cons ta rá da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria, a
re a li zar-se ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se -
guin te.

ORDEM DO DIA

– 1 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do
Re que ri men to nº 227, de 2003 – Art. 336, II)

Vo ta ção, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que 
al te ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de 1984 - Lei de
Exe cu ção Pe nal e o De cre to-Lei nº 3.689, de 3 de ou -
tu bro de 1941 - Có di go de Pro ces so Pe nal, e dá ou -
tras pro vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

– 2 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2003

(Em re gi me de ur gên cia nos ter mos do
Re que ri men to nº 236, de 2003 – art. 336, II)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so-
lu ção nº 10, de 2003 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos como con clu são de seu Pa re-
cer nº 225, de 2003, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su-
plicy), que au to ri za o Esta do do Rio Gran de do Sul a
ro lar as Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do Esta do do
Rio Gran de do Sul - LFTRS, de cor ren tes da 7ª e 8ª
par ce las de to das de pre ca tó ri os ju di ci a is

– 3 –
EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 1988

Vo ta ção, em tur no úni co, das Emen das da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 110, de 1988, de 
au to ria do Se na dor Jar bas Pas sa ri nho, que dis põe
so bre o de pó si to le gal de pu bli ca ções na Bi bli o te ca
Na ci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 204, de 1995, da Co mis são de
Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Hugo Na po leão, fa vo rá-
vel às Emen das da Câ ma ra nºs 1 e 2, de mé ri to, e à

pri me i ra Emen da de re da ção, e pela re je i ção da se -
gun da Emen da de re da ção.

– 4 –
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001
(Vo ta ção No mi nal se não hou ver emen das)

Ter ce i ra e úl ti ma ses são de dis cus são, em se -
gun do tur no, do Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro sig -
na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que de ter mi na
a fi xa ção de li mi tes para gas tos com a pu bli ci da de de
obras go ver na men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
José Agri pi no, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no.

– 5 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 336, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 336, de 1999-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra dis po si ti vos
da Lei Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993,
que dis põe so bre o pro ce di men to con tra di tó rio es pe-
ci al, de rito su má rio, para o pro ces so de de sa pro pri a-
ção de imó vel ru ral, por in te res se so ci al, para fins de
re for ma agrá ria, ten do

Pa re ce res sob nºs 615, de 1999, e 613, de 2000,
das Co mis sões

- de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá vel; e

- de Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia nos
ter mos do Re que ri men to 643, de 1999), Re la tor ad
hoc: Se na dor José Edu ar do Du tra, fa vo rá vel.

– 6 –
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 78, DE 2000 – COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 78, de 2000-Com ple men tar, de au to ria do
Se na dor Ra mez Te bet, que re gu la men ta o in ci so I do
§ 1° do art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as (con di ção para in te gra ção de re giões
em de sen vol vi men to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.159, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
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Se na dor Bel lo Par ga, com as Emen das n°s 1 e 2 -
CCJ, que apre sen ta.

– 7 –
MENSAGEM Nº 336, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 336, de 2002 (nº 1.037/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Luiz
Tupy Cal das de Mou ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas se
da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma nen te do
Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca do
Pa na má.

– 8 –
MENSAGEM Nº 337, DE 2002

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 337, de 2002 (nº 1.038/2002, na
ori gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me-
te à de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Pe-
dro Pa u lo Pin to Assump ção, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re -
pú bli ca da Co réia.

– 9 –
MENSAGEM Nº 16, DE 2003

Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca
(Vo ta ção Se cre ta)

Men sa gem nº 16, de 2003 (nº 37/2003, na ori -
gem), pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à
de li be ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Car los
Au gus to Rego San tos Ne ves, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per ma-
nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res, para
exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Fe -
de ra ção da Rús sia.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
121, de 2003, do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan-
do, nos ter mos re gi men ta is, que o Pro je to de Lei do
Se na do nº 630, de 1999, seja de sa pen sa do dos Pro -
je tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de 1999, a fim
de que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

– 11 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº 3.704/97, na Casa de ori -
gem), que cria os Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de
So ció lo gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor ad hoc: Se na dor
Ge ral do Althoff.

– 12 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº 2.233/99, na Casa de ori -
gem), que obri ga a que os pro du tos ali men tí ci os co -
mer ci a li za dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da do en ça ce -
lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

– 13 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº 2.252/99, na Casa de ori -
gem), que ins ti tui o dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Anto -
nio Car los Jú ni or.

– 14 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº 1.210/99, na Casa de ori -
gem), que al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de 
ou tu bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio da pro -
fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe -
de ral e Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Be ni-
cio Sam pa io.

– 15 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 12, de 2002)

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to de
Lei do Se na do n° 370, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 145, de 2000, de au to ria do Se na dor Car -
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los Pa tro cí nio, que re vo ga dis po si ti vos das Leis n°
8.245, de 18 de ou tu bro de 1991 (lo ca ções de imó ve is
ur ba nos e pro ce di men tos a elas per ti nen tes), e da Lei 
nº 8.009, de 29 de mar ço de 1990 (im pe nho ra bi li da de
do bem de fa mí lia), ten do

Pa re ce res sob nºs 658 e 1.271, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Fre i re, 1° pro nun ci a men to (so bre os 
Pro je tos): fa vo rá vel e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to
de Lei do Se na do n° 370, de 1999, que tra mi ta em
con jun to; e 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1,
de Ple ná rio): con trá rio.

– 16 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 1999

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 12, de 2002)

(Tra mi tan do em con jun to com o Pro je to
de Lei do Se na do n° 145, de 2000)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 370, de 1999, de au to ria do Se na dor La u ro
Cam pos, que re vo ga dis po si ção que res trin ge o prin -
cí pio da im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí lia, cons -
tan te do art. 82 da Lei n° 8.245, de 18 de ou tu bro de
1991, ten do

Pa re ce res sob nºs 658 e 1.271, de 2002, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Ro ber to Fre i re, 1° pro nun ci a men to (so bre os 
Pro je tos): pela pre ju di ci a li da de e fa vo rá vel ao Pro je to
de Lei do Se na do n° 145, de 2000; que tra mi ta em
con jun to, e 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da nº 1,
de Ple ná rio): con trá rio.

– 17 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 152, de 2001, de au to ria do Se na dor Wal -
deck Orne las, que al te ra o art. 15 da Lei nº 9.504, de
30 de se tem bro de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi-
ca ção nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri tá-
ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de 2001, da Co -
mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor
ad hoc: Se na dor Bel lo Par ga, com vo tos con trá ri os
dos Se na do res Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José
Edu ar do Du tra e Ro ber to Re quião.

– 18 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va da Co mis são Par -
la men tar de Inqué ri to das ONGs, que dis põe so bre o
re gis tro, fis ca li za ção e con tro le das or ga ni za ções
não-go ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as.

O SR. PRESIDENTE (Mão San ta) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 40 
mi nu tos.)

(OS 12317/03)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR MARCELO CRIVELLA, NA
SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE
16-4-03, QUE, RETIRADO PELO ORADOR 
PARA REVISÃO, PUBLICA-SE NESTA
EDIÇÃO.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, que ro cha mar a aten ção do nos so
Se na do para a an gús tia em que vi vem os nos sos
Esta dos e os nos sos Go ver na do res.

Ve jam só o caso do Rio de Ja ne i ro, onde há gra -
ves pro ble mas de se gu ran ça, re vol ta nos pre sí di os,
co mu ni da des ca ren tes que cres cem a cada dia, de-
sem pre go, fi las nos hos pi ta is, ôni bus in cen di a dos. No
úl ti mo ano, fo ram mais de 300 ôni bus in cen di a dos
nas vias pú bli cas.

Pen so que isso nun ca acon te ceu em ne nhum
lu gar do mun do. Esse Esta do, que tan to ne ces si ta de
re cur sos, no mês de ja ne i ro, con tri bu iu para os co fres
da União com R$3,5 bi lhões. Só de Impos to de Ren da
de nós, flu mi nen ses, o Go ver no Fe de ral ar re ca dou
R$2 bi lhões. De IPI, fo ram mais de R$130 mi lhões
das nos sas in dús tri as. De ta xa ção de re mes sas ao
ex te ri or, fo ram mais de R$100 mi lhões. De PIS e Co -
fins, fo ram mais de R$900 mi lhões.

No en tan to, no mês de ja ne i ro, o so fri do Esta do
do Rio de Ja ne i ro re ce beu como trans fe rên ci as di re-
tas me nos de R$100 mi lhões, que fi ca ram re ti dos por
con ta da dí vi da do Esta do.

Os re pas ses do SUS – Sis te ma Úni co de Sa ú de
– fo ram de R$90 mi lhões. Mas são tan tas as ne ces si-
da des da nos sa po pu la ção que es ses R$90 mi lhões
são ir ri só ri os, se com pa ra dos à ver ba que o Esta do
do Rio de Ja ne i ro men sal men te en via para o Go ver no
Fe de ral. Des ses re cur sos do SUS, fo ram des ti na dos,
por exem plo, para tra ta men to do cân cer de prós ta ta
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R$1,5 mil. Essa é a ver ba que o Esta do re ce beu, para
o SUS, des ti na da ao tra ta men to de cân cer de prós ta-
ta! Um Esta do que, men sal men te, ar re ca da R$3,5 bi -
lhões para os co fres da União.

Ao lon go de um ano, o Rio de Ja ne i ro ar re ca da
mais de US$10 bi lhões. Mu i to me nos de um bi lhão re -
tor na para o Esta do. Assim não é pos sí vel.

É por isso que o meu Esta do vive es ses dias de
an gús tia, de so fri men to. E não são di fe ren tes os ou -
tros. Mas o meu Esta do é emi nen te men te im por ta dor.
90% do que se con so me no Rio de Ja ne i ro vêm de
ou tras uni da des da Fe de ra ção.

Qu an do em pur ra mos um car ri nho – e aí lem bro
do Ney Su as su na, nos so Se na dor que ri do, que tam -
bém re si de no Rio de Ja ne i ro; mi nha es po sa o en con-
trou em pur ran do um car ri nho no su per mer ca do –,
seja bis co i to, seja ma car rão, seja uma la ti nha de le i te
con den sa do, tudo vem de fora, vem de São Pa u lo,
vem de Mato Gros so, vem do Pa ra ná.

O nos so Esta do só é rico em mi ne ra is, mas o
ICMS co bra do pelo pe tró leo que pro du zi mos não é
pago na ori gem; mas em São Pa u lo, onde es tão as
gran des re fi na ri as. O mes mo não acon te ce com os
pro du tos in dus tri a li za dos de lá, cujo ICMS é re co lhi do
na ori gem, e não no des ti no.

Por tan to, tra go a esta tri bu na uma ma te má ti ca
sim ples. É pre ci so  mu dar: não po de mos con ti nu ar man -
dan do para o Go ver no Fe de ral 3,5 bi lhões por mês e re -
ce ber me nos de 100 mi lhões, que, nes te ins tan te, fi cam
con tin gen ci a dos por ca u sa da nos sa dí vi da.

Assim, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho, hoje, à tri -
bu na des ta Casa para pres tar apo io ao so fri do Esta do
do Rio de Ja ne i ro, se gun do ar re ca da dor da União e 
14º a re ce ber trans fe rên ci as da União.

Qu an do vim para o Se na do Fe de ral, uma das
pri me i ras no tí ci as que re ce bi da Asses so ria foi a de
que cada par la men tar pode fa zer emen das no to tal de 
RS$2 mi lhões em be ne fí cio de seus  Mu ni cí pi os. Aler-
ta ram-me: Se na dor,  pre pa re suas emen das para o
Orça men to. Eu me in te res sei pelo as sun to. Dois mi -
lhões de re a is é mu i to di nhe i ro! Fui ver as emen das
do Orça men to de 2002, apre sen ta das pela Ban ca da
do Rio de Ja ne i ro, 46 De pu ta dos Fe de ra is e três Se -
na do res, e pelo Re la tor, as qua is to ta li za ram R$470
mi lhões. Sa bem V. Exªs quan to foi em pe nha do dos
R$470 mi lhões? R$120 mi lhões. Sa bem quan to foi
pago? R$20 mi lhões.

Mu i tos Pre fe i tos co me çam a fa zer a obra, ilu di-
dos de que o re cur so che ga rá. Dão a con tra par ti da,
con tra tam, em pe nham e, no fi nal, afun dam-se em dí -
vi da, por que o re cur so, apro va do no Orça men to da
União, não che ga para o Mu ni cí pio.

Srª Pre si den te, isso é uma ver go nha para este
País! Assim, não é pos sí vel.

Mas gos ta ria de fa lar, hoje, so bre a Re fi na ria
Nor te Flu mi nen se. É um ple i to fun da men tal para o
nos so Esta do, que está com ba li do, en di vi da do e com
pro ble mas de se gu ran ça e de sem pre go.  A des pe i to
da re fi na ria do Nor des te, que tam bém con si de ro im -
por tan te – não po de mos es que cer-nos do Nor te e do
Nor des te so fri dos; mo rei dois anos em Ire cê, Ba hia, e
co nhe ço a dor da que le povo –, não po de mos de i xar
de co lo car, jun to aos 80% da re ser va de pe tró leo na -
ci o nal, uma re fi na ria es pe ci a li za da em óleo pe sa do,
que é o nos so óleo, re ti ra do das águas pro fun das da
ba cia de Cam pos.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – No bre Se -
na dor Mar ce lo Cri vel la, per mi te-me um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
É uma hon ra, Se na dor Ney Su as su na.

O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, V. Exª não ima gi na a ale gria que te -
nho, ao ver um Se na dor – sem de mé ri to aos de ma is,
ca te go ri za dos em ou tras áre as e me nos pre o cu pa-
dos com a eco no mia do Esta do –bri gan do por emen -
das, por re fi na ria, por co i sas pal pá ve is que o Esta do
do Rio de Ja ne i ro pre ci sa. O Rio é de can tan do por
sua be le za e sua im por tân cia nas co mu ni ca ções,
mas é mu i to so fri do, como dis se V. Exª. O Esta do da
Pa ra í ba, gra ças à sua Ban ca da efi ci en te, com pos ta
de 12 De pu ta dos Fe de ra is e três  Se na do res, tem re -
ce bi do, em mé dia, qua tro ve zes mais que o Esta do do 
Rio de Ja ne i ro, que não teve a mes ma sor te nos úl ti-
mos Orça men tos. Con tu do, não ocor re ape nas a dis -
cri mi na ção eco nô mi ca: por exem plo, uma de le ga cia
da Embra tur, que fun ci o na va há até pou cos dias, foi
fe cha da, em bo ra es ti ves se lo ca li za da no lu gar onde
se faz mais tu ris mo no Bra sil; es ta va pro gra ma da a re -
a li za ção da 11ª Con fe rên cia das Na ções Uni das para
Co mér cio e De sen vol vi men to no Rio de Ja ne i ro, e,
sur pre en den te men te, de acor do com car ta do Pre fe i-
to en de re ça da ao Mi nis tro Cel so Amo rim, em bo ra a
or ga ni za ção do even to es ti ves se em an da men to, a
Pre fe i tu ra re ce beu a co mu ni ca ção de que o Go ver no
Fe de ral de ci di ra re a li zá-lo na ci da de de São Pa u lo; a
cor ri da de Fór mu la 1, no Bra sil, não acon te ce mais no 
Rio de Ja ne i ro, mas em São Pa u lo. Como for ça au xi li-
ar do Rio de Ja ne i ro, sem des cu i dar do meu Esta do,
não pos so de i xar de la men tar es ses fa tos. É di fí cil en -
ten der o fe cha men to do es cri tó rio da Embra tur no lu -
gar onde mais há tu ris mo e uma be le za ím par. Ape sar
da boa in fra-es tru tu ra – Ri o cen tro, bons ho téis e tudo
mais –, o pró prio Go ver no Fe de ral trans fe riu para ou -
tro Esta do um even to que tra ria uma gran de mo vi-
men ta ção à eco no mia do Rio de Ja ne i ro. Fico pas ma-
do com essa dis cri mi na ção. O Rio de Ja ne i ro não me -
re ce isso, até por que mos trou o ma i or ín di ce de vo ta-
ção do Go ver no Lula. É pre ci so vol tar a co lo car os
des ti nos do Rio de Ja ne i ro nos tri lhos, daí mi nha ale -
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gria de vê-lo como de fen sor da que le povo. Con te com 
o Se na dor Ney Su as su na para lu tar pelo Rio de Ja ne-
i ro, como for ça au xi li ar.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do,  Se na dor Ney Su as su na.

V. Exª ci tou São Pa u lo. Gos ta ria de cor ro bo rar
suas pa la vras, di zen do que São Pa u lo ar re ca dou, em
ja ne i ro, para o Go ver no Fe de ral – em fe ve re i ro, esse
nú me ro caiu um pou co – apro xi ma da men te R$8 bi -
lhões, três ve zes mais do que ar re ca dou o Rio de Ja -
ne i ro, que fo ram R$3,5 bi lhões. Se as ver bas do Rio
de Ja ne i ro, em re pas se di re to, são me nos de R$100
mi lhões, as de São Pa u lo de ve ri am che gar a me nos
de R$300 mi lhões, por que a re ce i ta não é três ve zes
ma i or; no en tan to, fo ram R$550 mi lhões. Há uma des -
pro por ção cla ra. Por isso, o Go ver no de Fer nan do
Hen ri que se ca rac te ri zou por um “pa u lis té rio”.

Lem bro-me da pos se de Ander son Ada u to, do
meu Par ti do, como  Mi nis tro dos Trans por tes. Re ce-
bi, de po is, um ca der ni nho, mu i to bem fe i to, so bre as
re a li za ções do Go ver no Fer nan do Hen ri que na área
de trans por tes. Enquan to, em São Pa u lo, du pli ca-
ram-se a Fer não Dias e a Re gis Bit ten court, obra de
bi lhões de re a is, e se fez um anel ro do viá rio que che -
gou a qua se R$10 bi lhões. No Esta do do Rio de Ja -
ne i ro, em oito anos do tu ca na to, foi fe i ta ape nas a pri -
va ti za ção da pon te Rio–Ni te rói, da BR-040, de uma
ro do via de aces so à Te re só po lis e do eixo sul e nor te
da Rio–São Pa u lo. Essa foi a gran de re a li za ção do
Mi nis té rio dos Trans por tes em oito anos do Go ver no
Fer nan do Hen ri que.

Isso tem que aca bar. Isso vai aca bar. Che ga. Há
um li mi te para que o ci da dão agüen te os pro ble mas
que es ta mos ven do no Rio de Ja ne i ro. E a nos sa Go -
ver na do ra já está so fren do: o Tri bu nal de Jus ti ça do
Rio de Ja ne i ro en vi ou para o Pre si den te da Assem -
bléia um pe di do de cas sa ção, e tra mi ta na Jus ti ça um 
pe di do de pri são, por que S. Exª não con se gue pa gar
pre ca tó ri os ven ci dos, não con se gue pa gar se quer a
fo lha de pa ga men to. Todo mês, ape sar da ar re ca da-
ção do ICMS, fi cam fal tan do ao Esta do, que já está
com ba li do, R$400 mi lhões para fe char a des pe sa
com a re ce i ta.

Não sei aon de va mos pa rar no Esta do do Rio de 
Ja ne i ro?

Por isso, no meu Esta do, a dro ga já al can ça
US$300 mi lhões, di zem  os jor na is. São 50 mil pes so-
as tra ba lhan do, des de aque le me ni no cha ma do de
“va por zi nho” até o tra fi can te, os co man dos.

Isso pre ci sa ser vis to pelo Go ver no Fe de ral, e,
con for me bem dis se V. Exª, o Pre si den te Lula sabe do 
amor que o povo do Rio de Ja ne i ro tem por Sua Exce -
lên cia. Aliás, o Pre si den te Lula não ga nhou ape nas

este ano, com 82%, no Rio de Ja ne i ro; já ha via ga nho
de Fer nan do Col lor de Mel lo e de Fer nan do Hen ri que
Car do so, nas duas ele i ções.

Por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
ve nho, hoje, à tri bu na des ta Casa, para pres tar apo io à
cam pa nha “A  Re fi na ria é Nos sa”, lan ça da, nos pri me i-
ros dias de ja ne i ro, na sede da Fe de ra ção das Indús tri-
as do Rio de Ja ne i ro (Fir jan), com o ob je ti vo de or ga ni-
zar uma gran de mo bi li za ção, sem qual quer vin cu la ção
po lí ti co-par ti dá ria, em de fe sa da cons tru ção de uma
re fi na ria de pe tró leo no nor te flu mi nen se, onde se con -
cen tram mais de 80% da pro du ção na ci o nal.

É im por tan te res sal tar que a cam pa nha de i xa
trans pa ren te seu ca rá ter su pra par ti dá rio e re ve la-se
como uma ini ci a ti va onde o in te res se eco nô mi co e o fu -
tu ro do Esta do es tão aci ma de qual quer ou tro. Dela par -
ti ci pam po lí ti cos, pro fis si o na is, in te lec tu a is, es tu dan tes,
re li gi o sos, em pre sá ri os, co mer ci an tes, do nas de casa,
ar tis tas, gen te do povo, en fim, re pre sen tan tes de um
gran de le que de en ti da des da so ci e da de ci vil. O cres ci-
men to do mo vi men to tem sido es pon tâ neo e vá ri as ini -
ci a ti vas já fo ram to ma das para apres sar a con quis ta
des se ob je ti vo. Entre elas, me re ce des ta que a cri a ção
de um fun do para a cri a ção da Re fi na ria do Nor te Flu mi-
nen se (Re nor te), in clu si ve já apro va do por una ni mi da de
pela Assem bléia Le gis la ti va, com 42 vo tos a zero, no
iní cio do ano pas sa do – tra ta-se de lei fe i ta pelo go ver no
Ga ro ti nho no ano pas sa do.

Au to ri da des es ta du a is da área do pe tró leo as -
se gu ram que o fun do, além de ca u sar gran de re per-
cus são so ci al, im pul si o na rá o de sen vol vi men to eco-
nô mi co das re giões nor te e no ro es te do Esta do. Aliás, 
veja que co i sa, Srª Pre si den te: es sas so fri das re giões
nor te e no ro es te do Esta do, em bo ra con tem com tan -
to pe tró leo em suas águas, ain da são re giões que
pos su em gran de nú me ro de pes so as pas san do fome. 
Além dis so, re cen te men te, es sas re giões fo ram ví ti-
mas da que le de sas tre eco ló gi co pro vo ca do pela em -
pre sa de Ca ta gua ses, que veio man chan do o rio Pa -
ra í ba do Sul – a ma i or ri que za do meu Esta do é aque -
le rio – e o rio Pom ba, im pe din do que as ati vi da des
agrí co las e o con su mo de água de mais de ses sen ta
mil flu mi nen ses se des sem nor mal men te. A pro pó si-
to, que ria su ge rir nes te ple ná rio que Fer nan di nho Be i-
ra-Mar fos se trans fe ri do para Mi nas, por que pelo cas -
ti go que nos foi im pos to por aque la em pre sa de Ca ta-
gua ses eles me re ci am fi car com Fer nan di nho por
pelo me nos dez anos.

Au to ri da des es ta du a is da área do pe tró leo as -
se gu ram que o fun do terá gran des re per cus sões e de -
mons tram ain da que ele será ca pi ta li za do com 50%
dos re cur sos ex ce den tes das re ce i tas de ro yal ti es e
das par ti ci pa ções es pe ci a is, des con ta das as par ce las
re fe ren tes àque las já com pro me ti das com o pa ga-
men to da dí vi da com a União e àque las des ti na das ao 
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Fun do Esta du al de Con ser va ção am bi en tal e De sen-
vol vi men to Urba no, sen do, ade ma is, fis ca li za do pelo
Tri bu nal de Con tas do Esta do. Os mes mos téc ni cos
as si na lam que o Esta do po de rá ca pi ta li zar cer ca de
45 mi lhões de dó la res por ano, até che gar a 315 mi -
lhões de dó la res em sete anos. As mes mas fon tes in -
for mam ain da que os cál cu los dos re cur sos ex ce den-
tes ti ve ram como base pa râ me tros con ser va do res
para o pre ço do bar ril de pe tró leo e da pro du ção pre-
vis ta. Foi usa do como re fe rên cia o pre ço do pe tró leo a 
22 dó la res o bar ril – sa be mos que hoje o bar ril está
sen do ven di do a 35 dó la res de vi do à guer ra no Ira que

Por sua vez, es tu dos téc ni cos têm des ta ca do
que o Bra sil ain da pre ci sa de duas ou três re fi na ri as –
essa é a boa no tí cia –, que de vem ser ins ta la das no
Nor des te e no Su des te. Qu an do de fen do a re fi na ria
em meu Esta do, não o faço em de tri men to da re fi na ria
do Nor des te. Acho que lá ela se im põe pelo con su mo
e, no meu Esta do, pela pro du ção. Por tan to, a vi a bi li-
da de téc ni ca das duas é per fe i ta.

Alguns da dos so bre a im por tân cia da pro du ção
de pe tró leo para o Esta do do Rio de Ja ne i ro e, con se-
qüen te men te, para o de sen vol vi men to na ci o nal, com -
pro vam a for ça da eco no mia flu mi nen se. Con vém di -
zer que a pro du ção bra si le i ra de pe tró leo vem cres -
cen do a um rit mo de 12% ao ano, gra ças às gran des
re ser vas que fo ram des co ber tas pela Pe tro bras na
Ba cia de Cam pos. Para ter mos uma idéia das enor -
mes po ten ci a li da des des sa área, bas ta di zer que a
ex plo ra ção nos cam pos gi gan tes de Mar lim e Mar lim
Sul, em águas pro fun das, já res pon dem por mais de
50% da pro du ção da Pe tro bras.

Ape sar de ca mi nhar mos a pas sos lar gos para a
con quis ta da auto-su fi ciên cia em pe tró leo da qui a
dois ou três anos, re fi na mos mu i to pou co. So mos de -
pen den tes de uma gama de de ri va dos que te mos de
com prar no mer ca do ex ter no, quan do po de ría mos
mu i to bem su prir as nos sas pró pri as ne ces si da des e
mes mo ex por tar, se in ves tís se mos mais no re fi no.
Des sa ma ne i ra, não exis te qual quer dú vi da de que
pre ci sa mos ur gen te men te cons tru ir mais re fi na ri as. A
de ci são é es tra té gi ca e vi tal para o país, que po de rá
li ber tar-se da de pen dên cia ex ter na, e para a eco no-
mia in ter na, que cer ta men te ga nha rá mu i to mais com
a uti li za ção de in su mos a um cus to bem me nor.

Inter rom po meu pro nun ci a men to para re gis trar
que é uma hon ra dis cur sar ten do V. Exª à fren te da
Pre si dên cia da Casa, por que V. Exª é das se na do ras
mais com ba ti vas, e não tem se pou pa do quan do se
tra ta de de fen der seus pon tos de vis ta.

Gos ta ria de di zer que vivi no ser tão por dois
anos, em Ire cê. Dei um duro da na do para po der ter ali
uma fa zen da com 500 cri an ças, 40 pes so as as sen ta-
das e 100 hec ta res ir ri ga dos. Ao mes mo tem po em
que eu lu ta va, sem uma aju da dos go ver nos mu ni ci-

pal, es ta du al ou fe de ral, o BNDES, essa mãe tão pró -
di ga em fi nan ci ar em prés ti mos es tran ge i ros, em pres-
tou dois bi lhões de re a is para a cons tru ção da nos sa
fá bri ca em Ca ma çaí. Até aí, nada de mal, pre ci sa mos
mes mo de fa bri car car ros no Nor des te, isso é ma ra vi-
lho so, mas o pro ble ma é que a con tra par ti da ame ri ca-
na não se re a li zou. Era meio a meio – aca bei de re ce-
ber a res pos ta de um re que ri men to fe i to ao BNDES,
che gou hoje, está fres qui nho, es tou com ele em cima
da mi nha mesa. Meu Deus do céu, aque la con tra par-
ti da de meio a meio dos ame ri ca nos não so mou me ta-
de, e a nos sa do brou! A nos sa do brou! Não sei como
isso acon te ce.

Pedi um ou tro es cla re ci men to, por que há uma
cláu su la ali que que ro ver mais bem es cla re ci da – um
em prés ti mo que foi dado aos ame ri ca nos, à Ford. Qu -
e ro lem brar que é uma em pre sa que au fe re re ce i tas
de 200 bi lhões de dó la res en quan to o PIB do Bra sil al -
can ça 600 – três fords equi va lem ao Bra sil,é a ter ce i ra
ma i or em pre sa ame ri ca na. Eles têm qua ren ta e dois
me ses de ca rên cia e o em prés ti mo é de dez anos,
mas se amor ti za rem a dí vi da em cin co anos te rão um
des con to de 90%. 90% de des con to! Ah, che gou aqui
o re que ri men to tra zi do por esse fun ci o ná rio que já foi
di re tor da con sul to ria do Se na do e é meu pro fes sor,
Dr. Téo. Está aqui: pre vi são to tal do pro je to em
25.11.99: 2 bi lhões; re cur sos pró pri os: 1 bi lhão;
BNDES: 1 bi lhão. Hoje, 31.12.2002, con tra par ti da dos 
ame ri ca nos: 500 mi lhões; BNDES: 2 bi lhões. Do brou!
Ve jam que co i sa! Não há ma te má ti ca que ex pli que
algo as sim!

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te, Se na dor Mar ce lo Cri vel la?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Pois não, Se na dor Mag no Mal ta, lí der do meu par ti do.

O Sr. Mag no Mal ta (Blo co/PL – ES) – Se na dor
Mar ce lo Cri vel la, ima gi no que as pes so as que es tão
ven do a TV Se na do – ou que ve nham a as sis tir ao fa -
mo so re pri se da ses são – es te jam agra de cen do a V.
Exª, por que ago ra pas sam a en ten der a ra zão de tan -
tas ma ze las nes te país, quan do V. Exª co me ça a
apre sen tar essa ma te má ti ca iló gi ca. Na his tó ria, só
te nho no tí cia de uma oca sião em que a ma te má ti ca
se in ver teu e que um fi cou ma i or do que nove: foi
quan do Je sus cu rou os dez le pro sos, e só um vol tou
para agra de cer. Um foi ma i or do que nove. E ago ra V.
Exª está mos tran do uma ma te má ti ca com ple xa, mas
de uma fa ci li da de de en ten di men to tão gran de que
qual quer cri an ça, qual quer ci da dão in dou to, que não
pôde ir à es co la, a par tir da sua fala, vai en ten der com
cla re za a ra zão de nos sas ma ze las. Os ban cos de fo -
men to dos nos sos Esta dos – cada qual tem o seu,
como o Band, do Espí ri to San to –, ao lon go dos anos,
vi ra ram lo ca is de ro la gem de dí vi da de pi lan tras.
Esses ban cos nun ca ti ve ram di nhe i ro para dar ao pe -
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que no para in ves tir, para tra ba lhar, in cen ti var o mi cro,
o pe que no em pre sá rio, mas es tão sem pre com di-
nhe i ro à dis po si ção para fi nan ci ar em pre en di men tos
que, em sua gran de ma i o ria, já nas cem mor tos – e
eles sa bem dis so –, e de po is têm mais di nhe i ro para
ro lar a dí vi da des sa gen te. E os fun ci o ná ri os des ses
ban cos de fo men to es ta du a is de co ra ram uma fra se
ma ra vi lho sa: “É nor ma do Ban co Cen tral.” Tudo men ti-
ra para não em pres tar para o pe que no em pre sá rio,
para não aju dá-lo. O pe que no que vai to mar o em-
prés ti mo pre ci sa com pro var se a em pre sa, nos úl ti-
mos dez anos, não teve che que sem fun dos. Ora,
quem tem em pre sa pe que na nes te país teve che que
sem fun dos on tem; não vai ter em prés ti mo nun ca. Fa -
zem inú me ras exi gên ci as ab sur das para, no fim, di zer
“é nor ma do Ban co Cen tral”. E aque le po bre co i ta do,
que pre ci sa va de R$50 mil ou R$100 mil para con ti nu-
ar dan do três ou qua tro em pre gos, so li ci ta 100, 200
ve zes, e os ban cos pas sam seis me ses para, no fi nal,
in de fe rir, di zen do as sim: “é nor ma do Ban co Cen tral”.
Já os pi lan tras con se guem tudo com mu i ta fa ci li da de.
Eles ven de ram o nos so pa tri mô nio, pri va ti za ram o
Bra sil com o nos so di nhe i ro. As mul ti na ci o na is com -
pra ram o nos so pa tri mô nio com o nos so di nhe i ro e,
ago ra, con tam com uma cláu su la ma ra vi lho sa: se, em 
cin co anos, amor ti za rem 50% da dí vi da, têm 90% de
des con to. Du vi do que mi nha mãe, D. Dadá – a pes soa
que mais amei em mi nha vida –, em se tra tan do de
ne gó ci os, fi zes se uma pro pos ta des se tipo para mim.
Ela di ria: “Não, tu vais pa gar o teu. Tu vais suar e pa -
gar a tua par te para apren der a ser ho mem”. É um ab -
sur do isso que V. Exª nos diz ago ra, algo de que ape -
nas meia dú zia de nós tem co nhe ci men to. Com o seu
tom de voz pas to ral, amá vel, con vi dan do-nos à re fle-
xão e fa lan do fá cil e de va gar – se eu ti ves se fa la do
isso, pro va vel men te nin guém en ten de ria nada, por-
que falo li ge i ro de ma is e me exal to –, V. Exª ex põe as
ques tões de for ma cris ta li na. O Bra sil está re fle tin do
so bre as suas pa la vras, e hoje o ci da dão mais sim-
ples des ta Na ção é ca paz de en ten der a ra zão das
nos sas ma ze las: cin qüen ta e qua tro mi lhões de pes -
so as pas sam fome, não têm onde dor mir e nem onde
mo rar. Quem co nhe ce o Pro je to Nor des te, de sua au -
to ria, sabe exa ta men te da sua dor quan do fala des sa
mãe pró di ga. Tam bém te nho duas ca sas de re cu pe ra-
ção de dro ga dos; são cen to e cin qüen ta dro ga dos
fora das ruas a cada no ven ta dias. Essa mãe pró di ga
nun ca se apro xi mou para nos aju dar. Mas este Se na-
do co me ça a mu dar, de i xa de ser uma casa da eli te e
aco lhe pes so as do povo, como V. Exª, que é che io de
sen si bi li da de – e é por isso que o País lhe res pe i ta.
Esse é um si nal po si ti vo. Espe ro que, a cur to pra zo,
te nha iní cio, de fato, essa mu dan ça pela qual o Bra sil
an se ia. O Bra sil pede e cla ma nas ruas para que essa
mu dan ça se dê o mais rá pi do pos sí vel. Não se pode –
e cos tu mo não es que cer isto – vi ver no úni co país do

mun do que tira três co lhe i tas por ano e que ain da tem
54 mi lhões de fi lhos seus pas san do fome. Pa ra béns a
V. Exª pela sua ma te má ti ca!

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do a V. Exª, no bre Se na dor Mag no Mal ta,
pelo seu apar te. Qu an do V. Exª fala de pes so as se
ma tan do...Ma tam-se mes mo. Pas sei dez anos na
Áfri ca e nun ca vi mi sé ria como a que vi no ser tão.

Te nho uma his tó ria re gis tra da no fil me que iria
exi bir hoje, mas, por pro ble mas téc ni cos, re sol vi exi -
bi-lo na se ma na que vem. Essa his tó ria é da fa mí lia
de uma se nho ra cha ma da dona Edna Me de i ros, que
mora lá no ser tão da Ba hia, no in te ri or de Ire cê. O ma -
ri do dela pre ci sa va de dois po ços. Fez uma pro pos ta
para um em prés ti mo de R$6.000,00 e pre en cheu o
for mu lá rio no Ban co do Nor des te. O ban co en ro lou,
en ro lou, di zia que o di nhe i ro ia sair e nada. No meio
do ca mi nho, ele pe gou di nhe i ro em pres ta do com um
ci ga no a 10% ao mês – al guns ci ga nos são agi o tas no 
ser tão. Ele, cer to de que o di nhe i ro ia sair – e isto é
con ta do no fil me –, par tiu para fa zer o poço. O di nhe i-
ro não saiu e o ci ga no pa rou na por ta da casa dele –
no Nor des te é as sim: o ci ga no em pres ta di nhe i ro,
mas se não pa gar, ele vai para a por ta do mo ra dor;
ele não pa gou e as sim acon te ceu. Esse ho mem aca -
bou se su i ci dan do, en for cou-se. De i xou uma car ta –
car ta que faz par te des se fil me – em que ele diz: “Des -
cul pe, não agüen tei a pres são. Tal vez com a mi nha
mor te al gu ma co i sa mude para vo cês. Amei mu i to vo -
cês até o úl ti mo dia da mi nha vida. Que Deus se api e-
de da mi nha alma. Ade us. Aé cio Me de i ros”. O con ter-
râ neo do meu no bre go ver na dor e he rói na Ba hia, Cé -
sar Bor ges, de i xou essa car ta cho ran do, an gus ti a do,
afli to, de ses pe ra do, e todo mun do lá em Ire cê co nhe-
ce a his tó ria dele. 

O ser tão é mu i to fér til; aque la ter ra tem sede,
mas é de uma fer ti li da de ab sur da. A man ga, a go i a ba,
a cana, en fim, tudo o que se plan ta ali cres ce, e cres -
ce com um gos to, com um che i ro, com uma cor que
não se en con tra em par te ne nhu ma do mun do. Não
fui eu quem dis se isso: fo ram os téc ni cos de Isra el
que mo ra ram co mi go em Ire cê, vi e ram de Isra el para
fa zer aque le pro je to de ir ri ga ção. Eles me dis se ram
que tra ba lha ram no mun do in te i ro e nun ca ha vi am
vis to uma ter ra com tan to po tás sio, com tan to ni tro gê-
nio. Era a an ti ga ca pi tal do fe i jão na épo ca em que o
fe i jão ti nha va lor, na épo ca do “Plan te que o João ga -
ran te”. Nes sa épo ca, imi gran tes do Nor des te in te i ro
vi e ram mo rar em Ire cê. Hoje, são 60 mil pes so as, só
que as chu vas des con ti nu a das e o pre ço do fe i jão lá
em ba i xo – pelo me nos o fe i jão de se que i ro – trans for-
ma ram Ire cê num lu gar mu i to po bre e que en fren ta
mu i tas di fi cul da des. Qu an do lem bro dis so fico mu i to
tris te por que, meu Deus, não pre ci sa va ser as sim. É
tão fá cil, tão sim ples trans for mar tudo isso. 
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Tive opor tu ni da de de con ver sar com vá ri as pes -
so as na épo ca em mo ra va em Ire cê, acho que já con -
ver sei até com o Go ver na dor Cé sar Bor ges. Se não
me en ga no, na Ba hia há um mi lhão de hec ta res ir ri gá-
ve is. Gas tei, por cada hec ta re ir ri ga do – é ver da de
que trou xe ma te ri al de Isra el, im por tei man gue i ras,
bom bas – 1500 dó la res. Gas tei 150 mil dó la res para
ir ri gar as ter ras. Se ria 1,5 bi lhão para ir ri gar toda a Ba -
hia. Não é pos sí vel que não te nha mos um di nhe i ro
des ses...

Fui ao BNDES pe dir em prés ti mo para fa zer mi -
nha fá bri ca - V. Exª sabe do meu so nho: gos ta ria mu i-
to de fa zer mi lho em con ser va, se le ta de le gu mes. Por 
quê? Por que essa é a vo ca ção da que la re gião. Plan -
tar ce nou ra, ba ta ta e mi lho se ria per fe i to e uma fá bri-
ca des se tipo ali iria for ne cer para o Nor des te a mes -
ma co i sa que o au to mó vel. Não se vi a bi li zou uma fá -
bri ca para ven der au to mó ve is lá? Então va mos vi a bi li-
zar uma fá bri ca de mi lho em con ser va, por que já vi
nas pra te le i ras dos su per mer ca dos do Nor des te que
o mi lho em con ser va vem do Pa ra ná, de São Pa u lo,
do Mato Gros so. Qu an do eu di zia isso, os téc ni cos do
BNDES di zi am: não há mer ca do. Se você ir ri gar toda
aque la área e plan tar, o pre ço cai, vi ve mos num mun -
do ne o li be ral. Mas como não há mer ca do? Te mos 50
mi lhões de pes so as pas san do fome! A res pos ta era
que es sas pes so as não têm po der aqui si ti vo e, por -
tan to, não são en xer ga das pelo mer ca do.

Dá para en ten der essa ma te má ti ca? Eu não
con si go en ten dê-la. Essa não é a ma te má ti ca da so li-
da ri e da de, do amor ao pró xi mo, de uma na ção em
que um dá a mão ao ou tro, aju dan do-se mu tu a men te.

Vou con clu ir o meu pro nun ci a men to fa lan do so -
bre essa an gús tia que sin to por ser flu mi nen se e ver
que meu Esta do en tre ga três bi lhões e meio to dos os
me ses para a União e re ce be me nos de cem mi lhões
como re cur sos di re tos – re cur sos que, atu al men te, fi -
cam re ti dos por con ta da nos sa dí vi da.

Estou con tra ri a do, in con for ma do com os cem
mi lhões de re pas se para o SUS, re cur sos que se es -
va em na que les hos pi ta is que bra dos, com fi las. Para o 
tra ta men to de prós ta ta são des ti na dos R$1500; para
va ri zes, qua tro mil re a is. Ima gi nem, ao Rio de Ja ne i ro,
che io de mor ros, com aque las se nho ras he rói cas que
so bem às 18h para le var para um bar ra co do alto
aque las duas ces tas de su per mer ca do, aque le prê-
mio de las que são bal co nis tas – hoje o ma i or em pre-
ga dor no Rio é o bal cão –, a ver ba des ti na da para o
tra ta men to de va ri zes é de R$4000. Essa é a ver ba do 
SUS des ti na da ao meu Esta do para tra ta men to de va -
ri zes. Isso não é jus to.

Peço que o novo go ver no, que o Pre si den te Lula 
exa mi ne es sas ques tões, esse de se qui lí brio or ça-
men tá rio, essa sa nha de ob ten ção de tan tos re cur sos
e de sua con cen tra ção. Hoje es tão re u ni dos o pre si-

den te e os go ver na do res: va mos de fi nir o ICMS, equi -
li brar as nos sas re ce i tas para cons tru ir um Bra sil mais 
jus to.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per -
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Ouço o no bre Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
dor Mar ce lo Cri vel la, que ro me ater a um pon to do
pro nun ci a men to de V. Exª que con si de ro im por tan te.
Re fi ro-me à res pos ta ao re que ri men to de in for ma-
ções que V. Exª so li ci tou ao BNDES, in clu si ve agra de-
ce ria se pu des se me en vi ar a có pia da res pos ta, pois
ain da on tem o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
dis se que o BNDES es ta ria dis pos to a ace le rar a tra -
mi ta ção e a con ces são de em prés ti mos para aque las
em pre sas que ve nham a cri ar em pre gos e pos si bi li-
da des de cres ci men to sa u dá vel nes te País, de i xan do
de acu dir os ami gos do rei, as em pre sas que não ti ve-
ram pro ce di men tos ade qua dos ou que vi e ram a fa lir
tam bém por pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos não ade -
qua dos, e em pres tan do di nhe i ro para a aqui si ção de
em pre sas na ci o na is por par te de em pre sas es tran ge-
i ras. Sen do as sim, é mu i to im por tan te que no caso da
Ford, que re ce beu uma quan tia sig ni fi ca ti va do
BNDES, te nha um pro ce di men to ade qua do, ou seja,
que os com pro mis sos as su mi dos se jam efe ti va men te
cum pri dos. E como o BNDES, sob a Pre si dên cia do
Sr. Car los Les sa, está pro cu ran do ter uma ad mi nis tra-
ção a mais trans pa ren te pos sí vel, a in for ma ção re ce-
bi da por V. Exª é mu i to sig ni fi ca ti va. Assim, es pe ro
que o fato de V. Exª ter tra zi do o as sun to à tri bu na faça 
com que a di re ção da Ford, de pron to, ve nha a cum -
prir com os com pro mis sos as su mi dos. Obri ga do.

O SR. MARCELO CRIVELLA (Blo co/PL – RJ) – 
Mu i to obri ga do Se na dor Edu ar do Su plicy.

Gos ta ria de di zer que não te nho nada con tra os
ame ri canos, pelo con trá rio, pen so que eles são um
país de sen vol vi do e que, de cer ta for ma, tem con tri bu í-
do com o nos so País. Não te nho, por tan to, nada con tra
a fá bri ca na Ba hia. Sou um en tu si as ta. Quem dera que
em todo Esta do do Nor des te ti vés se mos fá bri cas em -
pre gan do pes so as, fa bri can do ca mi nhões e tra to res.
Isso é ma ra vi lho so! Mas uma em pre sa que é a ter ce i ra
ma i or or ga ni za ção ame ri ca na, 200 bi lhões de PIB de
turn over – ora, três em pre sas Fords cor res pon dem
ao Bra sil em ter mos de PIB. Puxa vida! –, não dar a
con tra par ti da que pre via?! Vá plan tar ba ta ta!

Mu i to agra de ci do, Srª Pre si den te. Mu i to agra de-
ci do, Srªs e Srs. Se na do res.

Que Deus aben çoe os nos sos tra ba lhos!
A SRª PRESIDENTE (He lo í sa He le na) – Amém!

Assim seja!
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Ata da 43ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 23 de abril de 2003

1ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 52ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. José Sar ney, Edu ar do Si que i ra Cam pos e Ro meu Tuma

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Ael ton Fre i tas – Alme i da Lima – Alo i zio Mer ca-
dan te – Alva ro Dias  – Ana Jú lia Ca re pa  – Ante ro
Paes de Bar ros  – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antô nio Car los Va la da res  – Arthur Vir gí lio – Au gus-
to Bo te lho – Cé sar Bor ges – Del ci dio Ama ral – De -
mos te nes Tor res – Du ci o mar Cos ta – Edi son Lo bão
– Edu ar do Aze re do – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Edu ar do Su plicy – Efra im Mo ra is – Fá ti ma Cle i de –
Fer nan do Be zer ra – Flá vio Arns – Ga ri bal di Alves
Fi lho – Ge ral do Mes qui ta Jú ni or – Gil ber to Mes tri-
nho – Hé lio Cos ta – He lo í sa He le na – He rá cli to For-
tes – Iris de Ara u jo – Jef fer son Pe res – João Alber to
Sou za – João Ba tis ta Mot ta – João Ca pi be ri be –
João Ri be i ro – Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen
– José Agri pi no – José Jor ge – José Ma ra nhão –
José Sar ney – Ju vên cio da Fon se ca – Le o mar Qu -
in ta ni lha – Le o nel Pa van – Lú cia Vâ nia – Luiz Ota -
vio – Mão San ta – Mar ce lo Cri vel la – Mar co Ma ci el – 
Mo za ril do Ca val can ti – Osmar Dias – Pa pa léo Paes
– Pa trí cia Sa bo ya Go mes – Pa u lo Paim – Pe dro Si -
mon – Ra mez Te bet – Re gi nal do Du ar te – Re nan
Ca lhe i ros – Re nil do San ta na – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro dolp ho Tou ri nho – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma
– Ro se a na Sar ney – Sér gio Ca bral – Sér gio Gu er ra
– Sér gio Zam bi a si – Serys Slhes sa ren ko – Tas so
Je re is sa ti – Te o tô nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na – Val -
dir Ra upp – Val mir Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 72 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra -
ba lhos.

So bre a mesa, o ex pe di en te que pas so a ler.

É lido o se guin te

EXPEDIENTE

MENSAGENS

 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

– Nº 85, de 2003 (nº 138/2003, na ori gem), de
14 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 83, de 2002 (nº 4.169/2001, na
Casa de ori gem), que de no mi na “Ro do via Ormeo
Jun que i ra Bo te lho” tre cho da BR-120, no Esta do de
Mi nas Ge ra is, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº
10.649, de 14 de abril de 2003; e

– Nº 86, de 2003 (nº 147/2003, na ori gem), de
16 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to de
Lei do Se na do nº 195, de 1999 (nº 1.641/99, na Câ -
ma ra dos De pu ta dos), de au to ria do Se na dor Lú cio
Alcân ta ra, que dis põe so bre o con tro le do uso da ta li-
do mi da, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.651,
de 16 de abril de 2003.

MENSAGEM Nº 87, DE 2003
(Nº 148/03, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Se na do Fe de ral,

Nos ter mos do pa rá gra fo úni co, in fine, do art.
104, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à apro va ção
de Vos sas Exce lên ci as o nome do Dou tor José de
Cas tro Me i ra, Juiz do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 53
Re gião, com sede em Re ci fe, Esta do de Per nam bu co,
para com por o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, no car go
de Mi nis tro, na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do
Se nhor Mi nis tro Mil ton Luiz Pe re i ra.

Bra sí lia, 17 de abril de 2003. – Luiz Iná cio
Lula da Sil va.
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PARECERES

PARECER Nº 232, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos, so bre o Ofí cio S/l, de 2000,(nº 308,
de 13-12-99, na ori gem) da Pre fe i tu ra Mu -
ni ci pal de Jo in vil le (SC) que su ge re ao
Se na do Fe de ral apro var re so lu ção que
vi a bi li ze aos Mu ni cí pi os aces sar os re-
cur sos do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à
Ges tão Admi nis tra ti va e Fis cal dos Mu ni-
cí pi os – PNAFM.

I – Re la tó rio

É sub me ti do à apre ci a ção des ta Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos o Ofí cio “S” nº 1, de 2000, da
Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Jo in vil le, Esta do de San ta Ca -
ta ri na, que su ge re seja apro va da re so lu ção do Se na-
do Fe de ral au to ri zan do os mu ni cí pi os a con tra ta rem,
com a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ope ra ções de cré di-
to vin cu la das a pro gra mas de for ta le ci men to e mo der-
ni za ção da má qui na ad mi nis tra ti va mu ni ci pal, sem a
ob ser vân cia das dis po si ções da Re so lu ção nº 78, de
1998, do Se na do Fe de ral, que dis põe so bre as ope ra-
ções de cré di to in ter no e ex ter no dos Esta dos, do Dis -
tri to Fe de ral, dos Mu ni cí pi os e suas res pec ti vas au tar-
qui as e fun da ções, in clu si ve con ces são de ga ran ti as,
seus li mi tes e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras
pro vi dên ci as.

Incor po ram-se ao Ofí cio “S” nº 1, de 2000, os
se guin tes do cu men tos:

a) tex to da Re so lu ção nº 37, de 17 de
se tem bro de 1999, do Se na do Fe de ral, que
au to ri za os Mu ni cí pi os a con tra ta rem ope ra-
ções de cré di to des ti na das à con so li da ção,
as sun ção e re fi nan ci a men to de suas dí vi das
pela União;

b) tex to da Re so lu ção nº 64, de 25 de
no vem bro de 1999, do Se na do Fe de ral, que 
au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a
con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no no va -
lor equi va len te a até US$300,000,000.00
(tre zen tos mi lhões de dó la res nor te-ame ri-
ca nos) de prin ci pal, jun to ao Ban co Inte ra-
me ri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti-
na da a fi nan ci ar par ci al men te o Pro gra ma
Na ci o nal de Apo io à Ges tão Admi nis tra ti va
e Fis cal dos Mu ni cí pi os Bra si le i ros –
PNAFM

c) tex to da Men sa gem nº 1.163, de
1999–CN (Men sa gem nº 1.734, de 23 de
no vem bro de 1999, na ori gem), do Pre si-
den te da Re pú bli ca, sub me ten do à de li be ra-
ção do Con gres so Na ci o nal o tex to da Me di-

da Pro vi só ria nº 1.891-10, de 23 de no vem-
bro de 1999, (Me di da Pro vi só ria nº
2.185-35, de 24 de agos to de 2001, em sua
ver são atu al) que es ta be le ce cri té ri os para a 
con so li da ção, a as sun ção e o re fi nan ci a-
men to, pela União, da dí vi da pú bli ca mo bi-
liá ria e ou tras que es pe ci fi ca, de res pon sa-
bi li da de dos Mu ni cí pi os, acom pa nha da da
Expo si ção de Mo ti vos nº 912/MF, de 17 de
no vem bro de 1999, do Mi nis tro de Esta do
da Fa zen da;

d) tex to da Men sa gem nº 1.294, de
1999-CN (Men sa gem nº 1.980, de 20 de de -
zem bro de 1999, na ori gem), do Pre si den te
da Re pú bli ca, con vo can do, com fun da men to
no art. 57, § 6º, in ci so II, da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, o Con gres so Na ci o nal para, no pe río-
do de 5 de ja ne i ro a 14 de fe ve re i ro de
2000, em ses são le gis la ti va ex tra or di ná ria,
de li be rar so bre as ma té ri as que es pe ci fi ca;

e) de cla ra ção do re ce bi men to do Ofí-
cio “S” nº 1, de 2000, pela Pre si dên cia do
Se na do, e de seu en ca mi nha men to à Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

II – Aná li se

A fim de jus ti fi car seu pe di do, a Pre fe i tu ra Mu ni-
ci pal de Jo in vil le for mu la os se guin tes ar gu men tos:

1 – o art. 14 da Me di da Pro vi só ria nº
1.891-10, de 1999, au to ri za a União a re a li-
zar com os mu ni cí pi os, por in ter mé dio da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, ope ra ções de
cré di to des ti na das a pro gra mas de for ta le ci-
men to e mo der ni za ção da má qui na ad mi nis-
tra ti va mu ni ci pal, uti li zan do, para tan to, re-
cur sos pro ve ni en tes de con tra tos de em-
prés ti mo jun to a or ga nis mos fi nan ce i ros in-
ter na ci o na is;

2 – os re cur sos in ter na ci o na is fo ram
con tra ta dos jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no
de De sen vol vi men to (BID), em ope ra ção de
cré di to au to ri za da pela Re so lu ção Nº 64, de
1999, do Se na do Fe de ral;

3 – as nor mas ope ra ci o na is edi ta das
pela Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral para a con-
tra ta ção do em prés ti mo exi gem que os mu -
ni cí pi os for ne çam a do cu men ta ção pre vis ta
no art. 13 da Re so lu ção nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral;

4 – a in ter pre ta ção dada pe los tri bu na-
is de con tas re la ti va men te às dis po si ções
do in ci so VIII do art. 13 da Re so lu ção nº 78,
de 1998, do Se na do Fe de ral, in vi a bi li za o
for ne ci men to das cer ti dões exi gi das, o que
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tor na ine xe qüí vel a con tra ta ção do em prés ti-
mo;

5 – esse pro ble ma te ria ocor ri do na re -
cen te ope ra ção de re fi nan ci a men to das dí vi-
das dos mu ni cí pi os, ob je to prin ci pal da Me -
di da Pro vi só ria nº 1.891-10, de 1999;

6 – para que os mu ni cí pi os pu des sem
ha bi li tar-se à ope ra ção de re fi nan ci a men to
de que tra ta o item an te ri or, o Se na do Fe de-
ral pro mul gou a Re so lu ção nº 37, de 1999,
au to ri zan do que a ope ra ção de re fi nan ci a-
men to fos se re a li za da sem a ob ser vân cia
da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do
Fe de ral;

7 – os mu ni cí pi os bra si le i ros so men te
po de rão ha bi li tar-se a con tra tar ope ra ções
de cré di to re la ti vas aos pro gra mas de for ta-
le ci men to e mo der ni za ção da má qui na ad-
mi nis tra ti va mu ni ci pal, caso o Se na do Fe de-
ral apro ve re so lu ção au to ri za ti va es pe cí fi ca
para esse fim.

Ini ci al men te, cum pre in for mar que a ques tão
re la ti va à im pos si bi li da de do for ne ci men to das cer ti-
dões pre vis tas no in ci so VIII do art. 13 da Re so lu ção
nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, vi gen te à épo ca
da so li ci ta ção ora sob aná li se, foi so lu ci o na da com a 
edi ção da Re so lu ção nº 74, de 14 de de zem bro de
1999, do Se na do Fe de ral, que al te rou a re da ção do
in ci so VIII do art. 13 da Re so lu ção nº 78, de 1998,
do Se na do Fe de ral.

O tex to ori gi nal do re fe ri do in ci so es ti pu la va que
os pe di dos de au to ri za ção para a re a li za ção das ope -
ra ções de cré di to de in te res se dos mu ni cí pi os te ri am
de ser ins tru í dos com cer ti dão ex pe di da pelo res pec-
ti vo tri bu nal de con tas com pro van do o cum pri men to
do dis pos to no § 2º do art. 27 e no in ci so VI do art. 29,
com a re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
19 de 1998, e no in ci so VII do art. 29, no § 3º do art. 32 
e no art. 212 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e na Lei Com -
ple men tar nº 82, de 27 de mar ço de 1995, acom pa-
nha da do de mons tra ti vo da exe cu ção or ça men tá ria
do úl ti mo exer cí cio.

Isto le vou ao en ten di men to de que a cer ti dão do
tri bu nal de con tas de ve ria re fe rir-se ao exer cí cio ime di-
a ta men te an te ri or ao do ple i to de au to ri za ção, o que di -
fi cul ta va o aten di men to da exi gên cia. As pres ta ções de 
con tas re la ti vas aos exer cí ci os fin dos são en ca mi nha-
das aos tri bu na is de con tas ao lon go do pri me i ro tri-
mes tre do exer cí cio sub se qüen te. Le van do-se em con -
ta o tem po gas to pelo re fe ri do tri bu nal no exa me da
ma té ria, a apre ci a ção fi nal pelo Ple ná rio não se ve ri fi-
ca an tes do úl ti mo tri mes tre do exer cí cio se guin te.

A Re so lu ção nº 74, de 1999, do Se na do Fe de-
ral, so lu ci o nou o pro ble ma ao es pe ci fi car, em seu art.
1º, que a cer ti dão do tri bu nal de con tas, exi gi da na
for ma do dis pos to no in ci so VIII do art. 13 da Re so lu-

ção nº 78, de 1998, tam bém do Se na do Fe de ral, re fe-
re-se ao úl ti mo exer cí cio ana li sa do, e, não, ao ime di a-
ta men te an te ri or ao do ple i to. Qu an do o exer cí cio
ana li sa do não cor res pon der ao ime di a ta men te an te ri-
or ao do ple i to, a cer ti dão de ve ria ser acom pa nha da
de de mons tra ti vo da exe cu ção or ça men tá ria do exer -
cí cio ime di a ta men te an te ri or.

So bre essa ques tão, cabe ain da uma pre li mi nar:
a so li ci ta ção con ti da no Ofí cio “S” nº 1, de 2000, su ge-
re a edi ção de nor ma que ex cep ci o na li ze os ple i tos
mu ni ci pa is dos li mi tes e de ma is con di ções es ti pu la-
das pela Re so lu ção nº 78, de 1998. To da via, a Re so-
lu ção nº 78, de 1998, já foi ex pli ci ta men te re vo ga da
pela Re so lu ção nº 43, de 2001, do Se na do Fe de ral,
que dis põe so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e
ex ter no dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni-
cí pi os, in clu si ve con ces são de ga ran ti as, seus li mi tes
e con di ções de au to ri za ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Lo gi ca men te, a so li ci ta ção, se en ten di da como
per ti nen te, po de ria ser ade qua da à re fe ri da nor ma
em vi gor, es co i man do-se pos sí vel ví cio de ju ri di ci da-
de pro ve ni en te da pro pos ta de al te ra ção de nor ma
não mais exis ten te.

De ou tra par te, não é cor re ta a ale ga ção de idên -
ti co pro ble ma ter ocor ri do nas ope ra ções de re fi nan ci-
a men to das dí vi das dos mu ni cí pi os, ob je to da Me di da
Pro vi só ria nº 1.891–10, de 1999, (Me di da Pro vi só ria nº 
2.185–35, de 24 de agos to de 2001, em sua ver são
atu al), ten do, em con se qüên cia, o Se na do Fe de ral pro -
mul ga do a Re so lu ção nº 37, de 1999, au to ri zan do a re -
a li za ção das ope ra ções de re fi nan ci a men to das dí vi-
das sem a ob ser vân cia das exi gên ci as da Re so lu ção
nº 78, de 1998, tam bém do Se na do Fe de ral.

O ob je ti vo bá si co da Re so lu ção nº 37, su pra
men ci o na da, foi per mi tir que o mon tan te e o ser vi ço
da dí vi da re la ti vos às ope ra ções de cré di to por ela au -
to ri za das não fos sem com pu ta dos para efe i to dos li -
mi tes pre vis tos nos in ci sos I, II e III do art. 6º da Re so-
lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, no exer cí cio
fi nan ce i ro em que as ope ra ções fos sem ce le bra das.

Tal per mis são não ge rou o pro ble ma de ele va-
ção do en di vi da men to mu ni ci pal à re ve lia dos con tro-
les do Se na do, por que as ope ra ções de cré di to de
con so li da ção, as sun ção e re fi nan ci a men to das dí vi-
das mu ni ci pa is pela União cor res pon dem, ape nas, a
uma re or ga ni za ção de cre do res e de ve do res de dí vi-
das já exis ten tes e, não, à as sun ção de no vas dí vi das.

O mes mo não ocor re, po rém, com as ope ra ções
de cré di to vin cu la das aos pro gra mas de for ta le ci men-
to e mo der ni za ção da má qui na ad mi nis tra ti va mu ni ci-
pal, as qua is dão ori gem a um novo en di vi da men to.
Caso vi es se a aca tar a pro pos ta do Mu ni cí pio de Jo in-
vil le, o Se na do Fe de ral es ta ria re le gan do a se gun do
pla no o exer cí cio de sua com pe tên cia pri va ti va de dis -
por so bre li mi tes glo ba is e con di ções para as ope ra-
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ções de cré di to ex ter no e in ter no dos Mu ni cí pi os, que
lhe é con fe ri da pelo in ci so VII do art. 52 da Cons ti tu i-
ção Fe de ral.

Cabe, ain da, uma úl ti ma ob ser va ção a res pe i to
do tema em pa u ta. Du ran te o pe río do de tra mi ta ção
do Ofí cio “S” nº 1, de 2000, foi pro mul ga da a Re so lu-
ção nº 47, de 23 de ju nho de 2000, do Se na do Fe de-
ral, que dis põe so bre as ope ra ções de cré di to de Mu -
ni cí pi os a se rem con tra ta das com o Ban co Na ci o nal
de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES,
des ti na das à im plan ta ção de pro gra mas de for ta le ci-
men to e mo der ni za ção da má qui na ad mi nis tra ti va

mu ni ci pal, re gu lan do a ma té ria de que tra ta a so li ci ta-
ção da Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Jo in vil le. Enten de mos,
em con se qüên cia, que fi cou, as sim, pre ju di ca da a re i-
vin di ca ção ex pres sa no Ofí cio “S” nº 1, de 2000. Essa
ra zão, con ju ga da às de ma is ob ser va ções aci ma, re -
co men da o ar qui va men to do Ofí cio nº 1, de 2000.

III – Voto

Nos ter mos do § 1º do art. 133 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, so mos pelo ar qui va men to
do Ofí cio “S” nº 1, de 2000.

Sala da Co mis são,
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PARECER Nº 233, DE 2003

Da Co mis são de Assun tos Eco nô-
mi cos so bre o Ofí cio S/6, de 2001 (nº 108, 
de 20-2-2001, na ori gem), da Câ ma ra Mu -
ni ci pal de Bar re tos (SP), que so li ci ta ao
Se na do Fe de ral pro vi dên ci as no sen ti do
de, no de sem pe nho das atri bu i ções que
lhe são con fe ri das pelo in ci so XIII do ar ti-
go 48 e in ci so IV do ar ti go 192 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, edi tar nor mas para que o
aten di men to ao pú bli co pe los es ta be le ci-
men tos cre di tí ci os go ver na men ta is e par -
ti cu la res se jam fe i tos no pra zo má xi mo
de 15 (quin ze) mi nu tos, es ti pu lan do-se
san ções drás ti cas para os in frin gen tes,
como for ma de co i bir os fla gran tes e in -
con tes tes abu sos pra ti ca dos pe los mes-
mos até en tão, com vis tas ex clu si vas nos 
re sul ta dos fi nan ce i ros al ta men te com-
pen sa tó ri os, em de tri men to do povo bra -
si le i ro.

Re la tor: Se na dor Ro dolp ho Tou ri nho

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o ofí cio emen ta do, as si-
na do pelo Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar re-
tos (SP), José Ru bens de Sou za, en ca mi nha do ao
ilus tre Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos se guin tes
ter mos:

Com nos sas cor di a is sa u da ções, te-
mos a hon ra de le var ao co nhe ci men to de V.
Exª, que esta Câ ma ra Mu ni ci pal, em ses são
or di ná ria re a li za da no dia 19 do cor ren te,
apro vou por una ni mi da de o Re que ri men to
nº 30/2001, de au to ria da Ve re a do ra Mar li
Fran cis ca da Sil va Le i te, cujo teor na in te-
gra, trans cre ve mos:

“Con si de ran do que, com o ad ven to da
era da in for má ti ca e de sua rá pi da evo lu ção,
as agên ci as ban cá ri as fo ram au to ma ti zan do
suas ope ra ções, res trin gin do de ma ne i ra
drás ti ca o nú me ro de fun ci o ná ri os, subs ti tu í-
dos por ca i xas ele trô ni cos e com pu ta do res,
di mi nu in do sig ni fi ca ti va men te os gas tos
ope ra ci o na is, com dis pen sa em mas sa de

fun ci o ná ri os, li vran do-se de en car gos e res -
pon sa bi li da des tra ba lhis tas;

Con si de ran do que em tais cir cuns tân-
ci as, os ho mens fo ram subs ti tu í dos por má -
qui nas ele trô ni cas, as qua is, in fe liz men te,
não são aces sí ve is à ma i o ria da po pu la ção,
cons ti tu í da pela clas se tra ba lha do ra as sa la-
ri a da, que não pos sui os co nhe ci men tos ne -
ces sá ri os à cor re ta ope ra ci o na li za ção das
mes mas;

Con si de ran do que des sa for ma, as fi -
las de aten di men to nos ban cos e es ta be le-
ci men tos cre di tí ci os se alon gam, aten di-
das por um nú me ro mí ni mo de ca i xas, fa -
zen do com que os usuá ri os per cam tem po
de ma si a do e ho ras de tra ba lho pro du ti vo,
à es pe ra da vez para des con to de um sim -
ples che que, ou pa ga men to de uma du pli-
ca ta;

Con si de ran do que en quan to isso, os
es ta be le ci men tos cre di tí ci os au fe rem lu cros
as tro nô mi cos, por meio da subs ti tu i ção de
ho mens por má qui nas, às qua is não se apli -
cam do min gos re mu ne ra dos, fé ri as re gu la-
men ta res, 13º sa lá rio, sa lá rio-fa mí lia, fun do
de ga ran tia etc. em de tri men to do pú bli co
usuá rio;

Con si de ran do que as leis mu ni ci pa is,
es ta be le cen do pra zos pla u sí ve is de aten-
di men to ao pú bli co usuá rio, são con tes ta-
das pe remp to ri a men te pe las ins ti tu i ções
ban cá ri as, com su pe dâ neo no ar ti go 48,
in ci so XIII e ar ti go 192, in ci so IV da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, que as se gu ram res pec ti-
va men te:

‘Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal,
com a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
não exi gi da esta para o es pe ci fi ca do nos ar -
ti gos 49, 51, e 52, dis por so bre to das as ma -
té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci al-
men te, so bre:

XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e
mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções;

Art. 192. O Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o-
nal, es tru tu ra do de for ma a pro mo ver o de -
sen vol vi men to equi li bra do do País, e a ser -
vir os in te res ses da co le ti vi da de, será re gu-
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la do em lei com ple men tar, que dis po rá in-
clu si ve, so bre:

IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e
as atri bu i ções do Ban co Cen tral e de ma is
ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas e pri va das.

Con si de ran do que as sim, os mu ni cí pi-
os en con tram-se de “mãos ata das” e im pos-
si bi li ta dos de pro ce de rem à le gí ti ma de fe sa
de seus ha bi tan tes, en quan to os es ta be le ci-
men tos cre di tí ci os, usan do e abu san do im-
pu ne men te da pa ciên cia e to le rân cia de
seus usuá ri os, re gis tram lu cros ja ma is an tes
con se gui dos, en quan to mi lha res de ban cá ri-
os qua li fi ca dos e ca pa zes en con tram-se na
“rua da amar gu ra”, de sem pre ga dos e subs -
ti tu í dos por má qui nas tec no ló gi cas que a
ma i o ria dos bra si le i ros não sabe ope rar, por
não ter con di ções edu ca ci o na is e in te lec tu a-
is para tal.

Pelo ex pos to,

Re que i ro à Mesa, cum pri das as for ma-
li da des re gi men ta is, se jam en vi a dos ofí ci os
às Pre si dên ci as do Se na do, da Câ ma ra Fe -
de ral e do Ban co Cen tral, so li ci tan do-lhes
pro vi dên ci as no sen ti do de, no de sem pe nho
das atri bu i ções que lhes são con fe ri das pelo 
in ci so XIII do ar ti go 48 e in ci so IV do ar ti go
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, edi ta rem nor-
mas para que o aten di men to ao pú bli co pe -
los es ta be le ci men tos cre di tí ci os go ver na-
men ta is e par ti cu la res se jam fe i tos no pra zo
má xi mo de 15 (quin ze) mi nu tos, es ti pu lan-
do-se san ções drás ti cas para os in frin gen-
tes, como for ma de co i bir os fla gran tes e in -
con tes tes abu sos pra ti ca dos pe los mes mos
até en tão, com vis tas ex clu si vas nos re sul ta-
dos fi nan ce i ros al ta men te com pen sa tó ri os,
em de tri men to do povo bra si le i ro.” (gri fos no
ori gi nal)

II – Aná li se

Não res tam dú vi das de que é ex tre ma men te
de sa gra dá vel para os usuá ri os de ser vi ços ban cá ri-
os es pe rar por mu i to tem po para que se jam aten di-
dos.

Sub me ter o cli en te a essa lon ga es pe ra é um
des res pe i to ao con su mi dor, ca te go ria na qual os cli -
en tes de ban cos tam bém se en qua dram.

É bas tan te opor tu na, por tan to, a pre o cu pa ção
ma ni fes ta da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar re tos ao
re la tar o pro ble ma e so li ci tar pro vi dên ci as dos ór gãos
pú bli cos com pe ten tes.

Não jul ga mos apro pri a da, po rém, a in tro mis são
do Se na do na re gu la ção da ma té ria.

O in ci so IV do art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral –
que, in clu si ve, é men ci o na do no Ofí cio ora sob aná li-
se – es ta be le ce que a lei com ple men tar que re gu la rá
o sis te ma fi nan ce i ro na ci o nal dis po rá so bre a or ga ni-
za ção, o fun ci o na men to e as atri bu i ções das ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras.

Vi go ra, atu al men te, com a for ça da lei com ple-
men tar a que se re fe re o men ci o na do art. 192 da
Cons ti tu i ção, a Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro de
1994, que con fe re ao Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal e
ao Ban co Cen tral do Bra sil, en tre ou tras atri bu i ções,
com pe tên cia para re gu lar a cons ti tu i ção, o fun ci o na-
men to e a fis ca li za ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras
(arts. 4º, VIII, e 10, IX).

Ten do em vis ta que a lei de sig na um ór gão es -
pe cí fi co para re gu lar o se tor ban cá rio, pa re ce-nos
que even tu a is pro vi dên ci as para con tor nar os pro ble-
mas men ci o na dos no Ofí cio de vam ser to ma das por
esse ór gão.

Cabe aos mem bros do Con gres so Na ci o nal
quan do for o caso, em lu gar de le gis lar a res pe i to, fa -
zer che gar ao Po der Exe cu ti vo e, mais es pe ci fi ca-
men te, ao Ban co Cen tral, as su ges tões re la ci o na das
à dis ci pli na des se seg men to da ati vi da de eco nô mi ca
que lhes se jam en ca mi nha das.

No caso em tela essa so lu ção não é pos sí vel,
ten do em vis ta que o art. 411 do Re gi men to Inter no
do Se na do Fe de ral pro í be ao Se na do o en ca mi nha-
men to a ou tro ór gão do Po der Pú bli co de do cu men tos
que lhes se jam en vi a dos.

Vale ob ser var, ain da, que, a jul gar pe los ter mos
do do cu men to en ca mi nha do ao Se na do Fe de ral, a
Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar re tos (SP) tam bém so li ci tou
pro vi dên ci as ao Ban co Cen tral do Bra sil, ór gão ao
qual o as sun to é afe to.

III – Voto

À vis ta de todo o ex pos to, opi na mos pelo ar qui-
va men to do Ofí cio “S” nº 6, de 2001.

Sala da Co mis são,
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO

Re la tor: Se na dor Arlindo Porto

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o ofi cio epi gra fa do, as si-
na do pelo Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar re-
tos – SP, José Ru bens de Sou za, en ca mi nha do ao
ilus tre Pre si den te do Se na do Fe de ral, nos se guin tes
ter mos:

Com nos sas cor di a is sa u da ções, te-
mos a hon ra de le var ao co nhe ci men to de V.
Exª que esta Câ ma ra Mu ni ci pal, em ses são
or di ná ria re a li za da no dia 19 do cor ren te,
apro vou por una ni mi da de o Re que ri men to
nº 30/2001, de au to ria da Ve re a do ra Mar li
Fran cis ca da Sil va Le i te, cujo teor na ín te-
gra, trans cre ve mos:

“Con si de ran do que, com o ad ven to da
era da in for má ti ca e de sua rá pi da evo lu ção,
as agên ci as ban cá ri as fo ram au to ma ti zan do
suas ope ra ções, res trin gin do de ma ne i ra
drás ti ca o nú me ro de fun ci o ná ri os, subs ti tu í-
dos por ca i xas ele trô ni cos e com pu ta do res,
di mi nu in do sig ni fi ca ti va men te os gas tos
ope ra ci o na is, com dis pen sa em mas sa de
fun ci o ná ri os, li vran do-se de en car gos e res -
pon sa bi li da des tra ba lhis tas;

Con si de ran do que em tais cir cuns tân-
ci as os ho mens fo ram subs ti tu í dos por má-
qui nas ele trô ni cas, as qua is, in fe liz men te,
não são aces sí ve is à ma i o ria da po pu la ção,
cons ti tu í da pela clas se tra ba lha do ra as sa la-
ri a da, que não pos sui os co nhe ci men tos ne -
ces sá ri os à cor re ta ope ra ci o na li za ção das
mes mas;

Con si de ran do que, des sa for ma, as fi -
las de aten di men to nos ban cos e es ta be le ci-
men tos cre di tí ci os se alon gam, aten di das
por um nú me ro mí ni mo de ca i xas, fa zen do
com que os usuá ri os per cam tem po de ma si-
a do e ho ras de tra ba lho pro du ti vo, à es pe ra
da vez para des con to de um sim ples che-
que, ou pa ga men to de uma du pli ca ta;

Con si de ran do que, en quan to isso, os
es ta be le ci men tos cre di tí ci os au fe rem lu cros
as tro nô mi cos, por meio da subs ti tu i ção de
ho mens por má qui nas, às qua is não se apli -
cam do min gos re mu ne ra dos, fé ri as re gu la-

men ta res, 13º sa lá rio, sa lá rio-fa mí lia, fun do
de ga ran tia etc. em de tri men to do pú bli co
usuá rio;

Con si de ran do que as leis mu ni ci pa is,
es ta be le cen do pra zos pla u sí ve is de aten di-
men to ao pú bli co usuá rio, são con tes ta das
pe remp to ri a men te pe las ins ti tu i ções ban cá-
ri as, com su pe dâ neo no ar ti go 48, in ci so XIII 
e ar ti go 192, in ci so IV, da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, que as se gu ram, res pec ti va men te:

‘Art. 48. Cabe ao Con gres so Na ci o nal,
com a san ção do Pre si den te da Re pú bli ca,
não exi gi da esta para o es pe ci fi ca do nos ar -
ti gos 49, 51 e 52, dis por so bre to das as ma -
té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci al-
men te so bre:

..............................................................
XIII – ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e

mo ne tá ria, ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas
ope ra ções;

..............................................................
Art. 192. O Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o-

nal, es tru tu ra do de for ma a pro mo ver o de -
sen vol vi men to equi li bra do do País, e a ser -
vir os in te res ses da co le ti vi da de, será re -
gu la do em lei com ple men tar, que dis po rá in -
clu si ve, so bre:

..............................................................
IV – a or ga ni za ção, o fun ci o na men to e

as atri bu i ções do Ban co Cen tral e de ma is
ins ti tu i ções fi nan ce i ras pú bli cas e pri va-
das.’

Considerando que as sim os mu ni cí pi-
os en con tram-se de ‘mãos ata das’ e im pos-
si bi li ta dos de pro ce de rem à le gí ti ma de fe sa
de seus ha bi tan tes, en quan to os es ta be le ci-
men tos cre di tí ci os, usan do e abu san do im-
pu ne men te da pa ciên cia e to le rân cia de
seus usuá ri os, re gis tram lu cros ja ma is an tes
con se gui dos, en quan to mi lha res de ban cá ri-
os qua li fi ca dos e ca pa zes en con tram-se na
‘rua da amar gu ra’, de sem pre ga dos e subs ti-
tu í dos por má qui nas tec no ló gi cas que a ma -
i o ria dos bra si le i ros não sabe ope rar, por
não ter con di ções edu ca ci o na is e in te lec tu a-
is para tal.

Pelo ex pos to,
Requeiro à Mesa, cum pri das as for ma-

li da des re gi men ta is, se jam en vi a dos ofí ci os
às Pre si dên ci as do Se na do, da Câ ma ra Fe -
de ral e do Ban co Cen tral, so li ci tan do-lhes
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pro vi dên ci as no sen ti do de, no de sem pe nho
das atri bu i ções que lhes são con fe ri das pelo 
in ci so XIII do ar ti go 48 e in ci so IV do ar ti go
192 da Cons ti tu i ção Fe de ral, edi ta rem nor-
mas para que o aten di men to ao pú bli co pe -
los es ta be le ci men tos cre di tí ci os go ver na-
men ta is e par ti cu la res se jam fe i tos no pra zo
má xi mo de 15 (quin ze) mi nu tos, es ti pu lan-
do-se san ções drás ti cas para os in frin gen-
tes, como for ma de co i bir os fla gran tes e in -
con tes tes abu sos pra ti ca dos pe los mes mos
até en tão, com vis tas ex clu si vas nos re sul ta-
dos fi nan ce i ros al ta men te com pen sa tó ri os,
em de tri men to do povo bra si le i ro.”

(Gri fos no ori gi nal.)

II – Aná li se

Não res tam dú vi das de que é ex tre ma men te de -
sa gra dá vel para os usuá ri os de ser vi ços ban cá ri os
es pe rar por mu i to tem po para que se jam aten di dos.

Sub me ter o cli en te a essa lon ga es pe ra é um
des res pe i to ao con su mi dor, ca te go ria na qual os cli -
en tes de ban cos tam bém se en qua dram.

É bas tan te opor tu na, por tan to, a pre o cu pa ção
ma ni fes ta da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar re tos ao
re la tar o pro ble ma e so li ci tar pro vi dên ci as des ta Casa 
Le gis la ti va.

Ocor re que o as sun to já des per tou a aten ção do 
Con gres so Na ci o nal e, mais es pe ci fi ca men te, do Se -
na do Fe de ral.

Tan to é as sim que há vá ri os pro je tos de lei em
tra mi ta ção tra tan do da ma té ria.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, o as sun to é ob je to
dos se guin tes pro je tos, en tre ou tros:

nº 3.832, de 1997;
nº 4.515, de 1998;
nº 237, de 1999;
nº 1.137, de 1999;
nº 2.106, de 1999;
nº 3.487, de 2000.
Já no Se na do, o PLS nº 191, de 2000, de au to ria

do Se na dor Ge ral do Cân di do, im põe às agên ci as
ban cá ri as a obri ga ção de aten der seus usuá ri os no
pra zo má xi mo de vin te mi nu tos, em dias nor ma is, e
de trin ta mi nu tos, na vés pe ra e no dia se guin te aos fe -
ri a dos.

De ter mi na, para tan to, que se jam for ne ci das se -
nhas nu mé ri cas aos usuá ri os, nos qua is cons ta rá o
ho rá rio de che ga da do cli en te.

Os ma i o res de ses sen ta e cin co anos, as ges -
tan tes, os por ta do res de de fi ciên ci as fí si cas e as pes -

so as com cri an ças de colo de ve rão ter as sen tos à sua 
dis po si ção, em caso de es pe ra.

O des cum pri men to das nor mas es ta be le ci das
no pro je to su je i ta rá os in fra to res às san ções de ad-
ver tên cia; mul ta, de dez mil a cin qüen ta mil Ufir; e in -
ter di ção do es ta be le ci men to.

A re fe ri da pro po si ção, que foi des pa cha da à Co -
mis são de Assun tos Eco nô mi cos e à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, para de ci são ter mi-
na ti va, en con tra-se nes ta Co mis são, ten do sido dis tri-
bu í da ao Se na dor Bel lo Par ga, para re la tar, no dia 10
de maio de 2001.

III – Voto

A vis ta de todo o ex pos to, en ten de mos que o
Con gres so Na ci o nal e, em es pe ci al, o Se na do Fe de-
ral, está to man do, na es fe ra de sua com pe tên cia, as
pro vi dên ci as su ge ri das no ofí cio ora sob aná li se des -
ta Co mis são, mo ti vo pelo qual opi na mos pelo seu
apen sa men to ao men ci o na do Pro je to de Lei do Se na-
do nº 191, de 2000, dan do-se ciên cia des se en ca mi-
nha men to à Câ ma ra Mu ni ci pal de Bar re tos.

Sala da Co mis são,    . – Se na dor Lú cio Alcân ta-
ra, Pre si den te – Se na dor Arlin do Por to, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem V. Exª a pa la vra.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pela or-
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre ver para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC) – Sr. Pre -
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem V. Exª a pa la vra.

O SR. LEONEL PAVAN (PSDB – SC. Pela or -
dem.) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de me ins cre ver para
uma co mu ni ca ção ina diá vel no mo men to opor tu no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O Pre si den te, igual men te, ins cre ve-se para
uma co mu ni ca ção ina diá vel.

Assim, na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te,
V. Exªs te rão as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter -
mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Há ora do res ins cri tos.
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Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Edu ar do
Su plicy, do Par ti do dos Tra ba lha do res do Esta do de
São Pa u lo.

V. Exª dis põe de até 20 mi nu tos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, Srªs e Srs. Se na do res, hoje vou fa lar so bre
os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da e co men tar a
en tre vis ta que o Se cre tá rio Exe cu ti vo do Mi nis té rio da 
Assis tên cia e Pro mo ção So ci al, da Mi nis tra Be ne di ta
da Sil va, o Sr. Ri car do Hen ri ques, deu ao jor nal O
Glo bo, no úl ti mo do min go, quan do ex pli cou a im por-
tân cia de ca mi nhar mos na di re ção de uma ma i or ra ci-
o na li za ção e co or de na ção dos pro gra mas, in clu si ve
por que há, se gun do as suas pa la vras, gran de so bre-
po si ção e enor me as si me tria de in for ma ções.

Se gun do Ri car do Hen ri ques, “o de se nho dos
pro gra mas faz com que a se le ção dos par ti ci pan tes
gra vi te em tor no de de ter mi na do seg men to. Você en -
tra nas re giões mais po bres e des co bre que al gu mas
fa mí li as têm aces so a qua tro pro gra mas e ou tras, a
ne nhum”. Ele tam bém ex pli ca que “os de ta lhes da co -
or de na ção do pro gra ma se rão fe cha dos na pró xi ma
re u nião da Câ ma ra de Po lí ti ca So ci al. Va mos apre-
sen tar os vá ri os ce ná ri os pos sí ve is, e os Mi nis tros e o
Pre si den te vão de ci dir. Mas a idéia é trans fe rir pro por-
ci o nal men te mais para os mais po bres. Se a gen te
con si de rar po bre quem ga nha aba i xo de meio sa lá-
rio-mí ni mo, quem ga nha aba i xo de um quar to do mí -
ni mo de ve rá re ce ber um be ne fí cio ma i or. É uma for ma
de re du zir as de si gual da des. Qu an to mais po bre,
mais re ce be. Esta mos pen san do tam bém em um sis -
te ma de pre mi a ção”.

Esti ma Ri car do Hen ri ques que “são cer ca de 55
mi lhões de po bres e 22 mi lhões de mi se rá ve is. Na
ver da de, te mos que de fi nir um CPF da po bre za, daí a
im por tân cia de ter mos um ca das tro efi ci en te. Esta-
mos pen san do em um pro je to de qua tro anos para
dar con ta ime di a ta men te dos er ros da tra je tó ria an te-
ri or.”

Sr. Pre si den te, gos ta ria de ex por a pa les tra do
Pro gra ma Fome Zero, do Pre si den te Lula, e as pers -
pec ti vas da ren da bá si ca de ci da da nia no Bra sil, que
apre sen tei no Cen tro de Estu dos Bra si le i ros da Uni -
ver si da de de Oxford, tam bém na Lon don’s Scho ol of
Eco no mics, na Uni ver si da de de York e tam bém na 2ª
Con fe rên cia da Rede dos Esta dos Uni dos da Ren da
Bá si ca Ga ran ti da, to das as qua tro pa les tras re a li za-
das, em fe ve re i ro úl ti mo, na Ingla ter ra e nos Esta dos
Uni dos. A pa les tra traz a re fle xão de como po de mos

ca mi nhar na di re ção de um me lhor de se nho de ga-
ran tia de ren da a to dos os bra si le i ros.

O Bra sil está ini ci an do uma fase ex tra or di ná ria
na his tó ria da Na ção com a ele i ção do Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va, do Par ti do dos Tra ba lha do-
res, em ou tu bro pas sa do, quan do re ce beu 53 mi lhões
de vo tos, ou 62% dos vo tos vá li dos dos bra si le i ros.

Entre os prin ci pa is ob je ti vos do Pre si den te es -
tão a er ra di ca ção da fome e da po bre za ab so lu ta, a
pro mo ção do cres ci men to eco nô mi co acom pa nha do
por uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, a cri a ção de
em pre gos e a ga ran tia de vaga na es co la para cada
cri an ça.

O Bra sil, hoje, com 175 mi lhões de ha bi tan tes,
tem um PIB per ca pi ta (me di da em PPP – Pa ri da de
do Po der de Com pra) de US$7.625 por ano e um Índi -
ce de De sen vol vi men to Hu ma no (IDH) de 0,757, em
2000 (se gun do Re la tó rio de De sen vol vi men to Hu ma-
no das Na ções Uni das, de 2002), que está aba i xo do
es pe ra do em re la ção ao ní vel de ren da per ca pi ta. A
ra zão dis so é a alta taxa de de si gual da de, como in di-
ca da pelo co e fi ci en te de Gini de 60.7, em 1998, ape -
nas aba i xo dos apre sen ta dos por Ser ra Leoa, 62.9,
em 1989; Su a zi lân dia, 60.9, em 1994; e Re pú bli ca da
Áfri ca Cen tral, 61.3, em 1993.

Exis tem hoje, no Bra sil, enor mes ex pec ta ti vas
em re la ção às po lí ti cas que se rão e es tão sen do im -
ple men ta das pelo Pre si den te Lula para atin gir os
prin ci pa is ob je ti vos men ci o na dos aci ma. Foi nes se
con tex to que ele anun ci ou o Pro gra ma Fome Zero,
para ga ran tir que du ran te o seu go ver no cada bra si le i-
ro te nha o di re i to de re a li zar três re fe i ções por dia.

Ini ci al men te, apre sen ta rei a sín te se do Pro gra-
ma Fome Zero de acor do com o que tem sido ex pres-
so pelo Mi nis tro José Gra zi a no. Em se gui da, fa la rei
dos vá ri os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da que
exis tem hoje no Bra sil, além de uma aná li se de por
que de ve mos ra ci o na li zar gra du al men te to dos eles e
im ple men tar uma ren da bá si ca de ci da da nia.

De acor do com o Mi nis tro José Gra zi a no, o Pro -
gra ma Fome Zero tem como ob je ti vo for ne cer quan ti-
da de, qua li da de e re gu la ri da de de ali men tos a to dos
os bra si le i ros, o que sig ni fi ca for ne cer se gu ran ça ali -
men tar aos 46 mi lhões de ha bi tan tes que re ce bem
me nos de US$1 por dia para so bre vi ver.

Si mul ta ne a men te, se rão to ma das ações para
pro mo ver pro du ção e dis tri bu i ção de ali men tos de
qua li da de em base sus ten tá vel, além de pro mo ver a
in clu são so ci al e edu ca ção ali men tar e nu tri ci o nal.
Isso será es sen ci al para es ti mu lar prá ti cas sa u dá ve is
de ali men ta ção. Gra zi a no en fa ti za que o pro gra ma
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está sen do cri a do para com ba ter a fome e as ca u sas
da ex clu são. E tem como ob je ti vo ex pan dir vá ri os dos
pro gra mas exis ten tes. Tra ta-se de um pro gra ma
trans ver sal que pre ten de es ta be le cer uma nova ar ti-
cu la ção com a es fe ra pro du ti va, es ti mu lan do a agri -
cul tu ra e a eco no mia lo ca is.

As pri me i ras me di das fo ram anun ci a das em 30
de ja ne i ro, com a ins ta la ção do Con se lho Na ci o nal de
Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal (Con sea), jun to
com a ex pe riên cia ini ci a da em fe ve re i ro nos Mu ni cí pi-
os do Esta do mais po bre do Bra sil, Pi a uí, que apre -
sen ta o me nor ín di ce de de sen vol vi men to hu ma nos:
Gu a ri bas e Aca uã, am bos lo ca li za dos na re gião
semi-ári da, com uma po pu la ção em tor no de cin co mil 
ha bi tan tes. No pró xi mo fi nal de se ma na, na com pa-
nhia do Go ver na dor Wel ling ton Dias, vi si ta rei es sas
ci da des para acom pa nhar de per to o an da men to do
pro je to Fome Zero. 

Ha ve rá uma im ple men ta ção gra du al das me di-
das. Uma das prin ci pa is é o car tão-ali men ta ção, que
pro por ci o na R$50 por mês às fa mí li as que re ce bem
me nos de meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta e ou tras li -
mi ta ções so ci a is e que fo ram es co lhi das na que les
Mu ni cí pi os por um co mi tê ges tor, no qual es tão pre -
sen tes mem bros da co mu ni da de.

O Go ver no não pre ten de tor nar os be ne fi ciá ri os
de pen den tes do pro gra ma Fome Zero. O pro gra ma
está sen do cri a do para aju dar a po pu la ção a su pe rar
a sua si tu a ção de ex clu são. O ma i or de to dos os be -
ne fí ci os que o pro gra ma pode tra zer, de acor do com o 
Mi nis tro José Gra zi a no, é aju dar na or ga ni za ção da
so ci e da de, que, se gun do ele, é es sen ci al para su pe-
rar a po bre za.

No ano de 2003, es tão pre vis tas as se guin tes
ações:

1ª – a for mu la ção da Po lí ti ca Na ci o nal
de Se gu ran ça Ali men tar pelo Con sea;

2ª – um con jun to de po lí ti cas pú bli cas
para ga ran tir a se gu ran ça ali men tar, im ple-
men ta das pelo Mi nis té rio Extra or di ná rio de
Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome, in -
te ra gin do com pro gra mas es ta du a is e mu ni-
ci pa is;

3ª – um mu ti rão con tra a fome e a po -
bre za ab so lu ta, com o en vol vi men to to tal da
so ci e da de bra si le i ra;

4ª – a for mu la ção da Po lí ti ca de Se gu-
ran ça Ali men tar pelo Con sea, com a ava li a-
ção con tí nua do pro gra ma;

5ª – a pre pa ra ção da II Con fe rên cia
so bre Se gu ran ça Ali men tar, no pri me i ro tri-
mes tre de 2004. 

Tam bém se rão re a li za dos:

1 – Pro gra ma Na ci o nal de Ban cos de
Ali men tos, que in cen ti va rá ações de apo io
àque les que que rem doar ali men tos nos
mu ni cí pi os de mé dio e gran de por te;

2 – Pro gra mas de res ta u ran tes po pu la-
res, para pro por ci o nar re fe i ções ba lan ce a-
das a pre ços aces sí ve is aos tra ba lha do res;

3 – O car tão-ali men ta ção, que es ta rá
as so ci a do a po lí ti cas para pro mo ver a
eman ci pa ção só cio-eco nô mi ca das fa mí li as,
como a edu ca ção nu tri ci o nal e ali men tar,
sa ú de e nu tri ção, ge ra ção de em pre go e
ren da, abas te ci men to de água, sa ne a men to
bá si co, qua li da de na re for ma da cons tru ção
ou mo ra dia;

4 – O pro gra ma de edu ca ção nu tri ci o-
nal e ali men tar, para dis se mi nar as prá ti cas
de boa nu tri ção, uti li zan do o rá dio, a TV e
to dos os me i os de co mu ni ca ção, com a co -
la bo ra ção do Mi nis té rio da Edu ca ção e da
Ra di o brás. O pro gra ma pre ten de au men tar
o va lor da me ren da ou al mo ço por cri an ça,
es ti mu lan do o for ne ci men to e a pro du ção lo -
cal, o au men to do va lor nu tri ci o nal do ali-
men to e o tre i na men to das pes so as res pon-
sá ve is pela pre pa ra ção da me ren da ou do
al mo ço;

5 – O pro gra ma de dis tri bu i ção de ces -
tas bá si cas emer gen ci a is, para 80 mil fa mí li-
as en cam pa das, aguar dan do as sen ta men to
no pro gra ma de re for ma agrá ria, 43 mil fa-
mí li as das co mu ni da des in dí ge nas e cin co
mil fa mí li as das co mu ni da des de qui lom bos,
que te rão a opor tu ni da de de di zer se pre fe-
rem o car tão-ali men ta ção às ces tas bá si cas
emer gen ci a is;

6 – O mo vi men to con tra a fome, que
en vol ve to dos os ti pos de ações para pro-
mo ver a do a ção de ali men tos ou di nhe i ro,
pre pa ra ção de car ti lhas e pan fle tos de ins-
tru ções, vo lun tá ri os, etc. Essas ações já se
ini ci a ram, so bre tu do com a co o pe ra ção da
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e do Ban co do
Bra sil.

7 – Do a ções para cam pa nhas de ali-
men tos, que po dem ser fe i tas em lar ga es -
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ca la, pela Co nab, ou em pe que na es ca la, a
se rem or ga ni za das pe los Mu ni cí pi os;

8 – Car ti lhas, para in for mar a po pu la-
ção so bre os ob je ti vos do pro gra ma;

9 – Cam pa nha de con tri bu i ção vo lun-
tá ria;

10 – Po lí ti cas re gi o na is pri o ri tá ri as;
11 – Po lí ti cas es tru tu ra is im por tan tes

que in clu em a re for ma agrá ria, com a pre pa-
ra ção do Pla no de Re for ma Na ci o nal, o pla -
no ur gen te para as sen tar as 80 mil fa mí li as
que es tão aguar dan do e a re es tru tu ra ção
dos as sen ta men tos em si tu a ção pre cá ria;

12 – For ta le ci men to da agri cul tu ra fa-
mi li ar, com a ex pan são do cré di to ru ral (Pro -
naf – Pro gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to
da Agri cul tu ra Fa mi li ar) e o fi nan ci a men to
da agri cul tu ra fa mi li ar du ran te a en tres sa fra;

13 – O pro je to de emer gên cia para vi -
ver bem na área semi-ári da, com a im ple-
men ta ção do se gu ro da co lhe i ta, abas te ci-
men to emer gen ci al de água e cons tru ção
de pe que nas usi nas hí dri cas, cis ter nas e
açu des;

14 – O pro gra ma para su pe rar o anal -
fa be tis mo, com pro gra mas para en si nar
adul tos be ne fi ci a dos pelo pro gra ma Fome
Zero a ler e a es cre ver e pro gra mas edu ca-
ci o na is para jo vens e adul tos nas re giões de 
re for ma agrá ria;

15 – Pro gra mas para ge ra ção de em-
pre go, com fi nan ci a men to de mo ra dia e sa -
ne a men to para fa mí li as de ba i xa ren da, ex -
pan são do fi nan ci a men to do mi cro-cré di to e
in cen ti vo ao tu ris mo ru ral;

16 – O pro gra ma de com ba te à des nu-
tri ção ma ter no-in fan til, com pro gra ma de
bol sa-ali men ta ção – pro gra ma de ren da mí -
ni ma vin cu la da à sa ú de e aten ção à sa ú de
bá si ca.

Para 2003, o Orça men to fe de ral anu al alo cou
R$1,8 bi lhão para o pro gra ma Fome Zero.

Sr. Pre si den te, que ro, ain da, sa li en tar os de ma is
pro gra mas de trans fe rên cia de ren da que hoje exis-
tem. É im por tan te sa ber que o pro gra ma Fome Zero
está sen do lan ça do numa épo ca em que o Pre si den te
Lula anun cia as re for mas da Pre vi dên cia, tri bu tá ria e
da le gis la ção tra ba lhis ta. É im por tan te tam bém sa ber
que uma evo lu ção sig ni fi ca ti va ocor reu em anos re-
cen tes em re la ção aos pro gra mas de trans fe rên cia de 

ren da para re du zir a po bre za, que pre ci sa ser le va da
em con si de ra ção.

Uma trans for ma ção re le van te foi a de ci são de
subs ti tu ir a dis tri bu i ção de ces tas bá si cas para fa mí li-
as po bres, que apre sen tou um au men to de apro xi ma-
da men te 3 mi lhões em 1995 para 30 mi lhões em
1998, por pro gra mas de trans fe rên cia de ren da.

Sr. Pre si den te, te mos apro xi ma da men te 15 pro -
gra mas de trans fe rên cia de ren da, que pas so a lis-
tá-los: o Pro gra ma de Agen te Jo vem, ins ti tu í do em
2001, para jo vens de 15 a 17 anos, em si tu a ção de
ris co so ci al nas fa mí li as com ren da aba i xo de meio
sa lá rio mí ni mo per ca pi ta, com di re i to a re ce ber
R$65 por mês; Pro gra ma para Erra di ca ção do Tra ba-
lho Infan til (PETI), cri a do em 1996, para fa mí li as que
têm cri an ças de 7 a 14 anos tra ba lhan do em ati vi da-
des pe sa das ou de ris co, que re ce bem me nos de
meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta, com di re i to a re ce ber
R$25 por mês nas áre as ru ra is ou R$40 por mês nas
áre as ur ba nas. Na edi ção de hoje da Fo lha de S.Pa u-
lo, há no tí cia de que em al guns Esta dos esse pro gra-
ma foi sus pen so. É im por tan te que haja uma al ter na ti-
va ime di a ta, se não o pre ju í zo sig ni fi ca rá a vol ta das
cri an ças ao tra ba lho; pro gra ma bol sa-es co la ou pro -
gra ma de ren da mí ni ma, vin cu la do à edu ca ção.

Sr. Pre si den te, irei sin te ti zar o meu pro nun ci a-
men to, mas gos ta ria que ele fos se trans cri to na ín te-
gra.

Há o pro gra ma bol sa-ali men ta ção, o pro gra ma
de ren da mí ni ma vin cu la do à sa ú de, o pro gra ma de
au xí lio-gás, o pro gra ma bol sa ren da, para fa mí li as em 
áre as agrí co las atin gi das por ca la mi da des pú bli cas e
si tu a ções de emer gên cia.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al con tro la o
be ne fí cio so ci al con tí nuo, trans fe rin do men sal men te,
sob a for ma de sa lá rio mí ni mo, R$240 para os ido sos
ou para aque les que pre ci sam de cu i da dos es pe ci a is
ou são fi si ca men te de fi ci en tes, per ten cen tes a fa mí li-
as com ren da aba i xo de ¼ de sa lá rio mí ni mo per ca -
pi ta.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al tam bém é
res pon sá vel pelo con tro le do sa lá rio-fa mí lia, ins ti tu í do
em 1963 e mo di fi ca do por emen da de 1998, que cor -
res pon de a R$11,26 por fi lho de até 14 anos de ida de
ou mes mo ma i or, se in vá li do, des de que o tra ba lha dor
re ce ba me nos de R$468,47 por mês. 

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia ain da trans fe re
men sal men te um sa lá rio mí ni mo per ma nen te aos
ido sos, vi ú vas, se gu ra dos em li cen ças de sa ú de, os
que es tão se re cu pe ran do de aci den tes de tra ba lho
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ou de do en ças e os se gu ra dos em re gi me de se gu ri-
da de so ci al es pe ci al.

Em 2002, ha via a ne ces si da de de su ple men tar
o Sis te ma de Pre vi dên cia So ci al com R$71,4 bi lhões,
dos qua is R$17 bi lhões fo ram alo ca dos para o Re gi-
me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al, e R$54,4 bi lhões
para a Pre vi dên cia So ci al dos ser vi do res pú bli cos.
Mas há a ne ces si da de de uma mo di fi ca ção nes se
qua dro, daí a im por tân cia da re for ma pre vi den ciá ria.

No Mi nis té rio do Tra ba lho, há o se gu ro de sem-
pre go, o bô nus anu al de um sa lá rio mí ni mo.

Enfim, essa lis ta tal vez não seja exa us ti va, mas
ve ri fi ca mos que há, pelo me nos, 15 pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da. Se ria im por tan te que en con-
trás se mos um modo de mo di fi car esse qua dro em di -
re ção a uma fór mu la mais ra ci o nal.

É jus ta men te a dis cus são so bre uma ren da mí -
ni ma ga ran ti da, que evo lu iu bas tan te, que pos si bi li ta
que ve nha mos a en con trar uma pro po si ção con sis-
ten te com o ob je ti vo de cons tru ir mos uma so ci e da de
jus ta e ci vi li za da, que leve em con ta os va lo res mais
im por tan tes da his tó ria da hu ma ni da de, va lo res es-
ses tão im por tan tes para os bra si le i ros, tais como a
bus ca da ver da de, da jus ti ça, da éti ca, da fra ter ni da-
de, da equi da de, da so li da ri e da de e da li ber da de.

Sr. Pre si den te, re la to aqui como evo lu iu essa
pro po si ção des de as pes so as mais pre o cu pa das com 
uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, a par tir dos anos
40, 50, 60 e 70, como Jo sué de Cas tro, Caio Pra do
Jú ni or e Cel so Fur ta do, que po dem ser con si de ra dos
como pre cur so res de pro po si ção que mais tar de ob te-
ve a co la bo ra ção de Anto nio Ma ria da Sil ve i ra, Edmar
Lis boa Ba cha, Ro ber to Man ga be i ra Unger. 

Aqui no Se na do, em 1991, apre sen tei o Pro gra-
ma de Ga ran tia de Ren da Mí ni ma por meio do Impos -
to de Ren da Ne ga ti vo, que foi apro va do, por una ni mi-
da de, pelo Se na do. O pro je to foi para a Câ ma ra dos
De pu ta dos, onde o De pu ta do Ger ma no Ri got to apre -
sen tou pa re cer fa vo rá vel, po rém, per ma ne ce ali há 11 
anos, em bo ra es te ja pron to para ser vo ta do.

Mas a dis cus são so bre a ga ran tia de uma ren da
teve des do bra men tos com as con tri bu i ções de José
Már cio Ca mar go, Cris to vam Bu ar que, José Ro ber to
Ma ga lhães Te i xe i ra e tan tos ou tros que ins ti tu í ram
pro gra mas de ren da mí ni ma e bol sa-es co la pelo Bra -
sil afo ra e que re sul ta ram nas pro po si ções dos Par la-
men ta res Nel son Mar che zan, Pe dro Wil son, Chi co Vi -
gi lan te, José Ro ber to Arru da, Ney Su as su na, Re nan
Ca lhe i ros, que aca ba ram le van do à pro mul ga ção das
Leis 9.533, de 1997, e 10.219, de 2002, que hoje re -

gu la o Ren da Mí ni ma vin cu la do à edu ca ção ou o Bol -
sa-Esco la.

Nos anos re cen tes, pas sa mos a ter não ape nas
a Bol sa-Esco la, mas a Bol sa-Ali men ta ção, o Bol-
sa-Ren da, o que le vou o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
que Car do so, em 2001, a pro por o Ca das tro Úni co
dos Pro gra mas So ci a is como o Car tão do Ci da dão
para ca mi nhar na di re ção da me lhor co or de na ção
des ses pro gra mas. É im por tan te con si de rar que mu i-
tos fo ram os Mu ni cí pi os e Esta dos que apre sen ta ram
pro gra mas nes sa di re ção, tais como o Esta do de To-
can tins, o Mu ni cí pio de São Pa u lo, den tre ou tros.

Em de zem bro de 2002, o hoje Mi nis tro da Fa-
zen da, Anto nio Pa loc ci, en tão co or de na dor do go ver-
no de tran si ção, pre pa rou um re la tó rio re co men dan do
a co or de na ção e uni fi ca ção de to dos os pro gra mas
de trans fe rên cia de ren da, in clu in do o que es ta va
para ser cri a do, vin cu la do ao Pro gra ma Fome Zero.

Ora, Sr. Pre si den te, se ria im por tan te que ca mi-
nhás se mos na di re ção de uma ren da bá si ca de ci da-
da nia que pu des se ser o lu gar para onde va mos che -
gar a uma ma i or ra ci o na li da de com re la ção a essa
pro po si ção e aos pro gra mas de trans fe rên cia de ren -
da.

Por que se ria esse um pro gra ma mais ra ci o nal?
Pri me i ro, para di mi nu ir a bu ro cra cia en vol vi da de ter
que per gun tar, para a fi na li da de de re ce ber uma ren -
da bá si ca, quan to cada um está ga nhan do no mer ca-
do for mal ou in for mal. Se gun do, se ti ver mos um sis te-
ma sim ples para ex pli car que to dos têm di re i to a re ce-
ber uma ren da bá si ca, en tão é pro vá vel que a abran -
gên cia do pro gra ma en tre os po bres ve nha a ser mu i-
to ma i or do que se ti ver mos que es ta be le cer as con di-
ções que, por exem plo, exis tem, nos atu a is pro gra-
mas de trans fe rên cia de ren da, in clu si ve, le van do em
con si de ra ção aqui lo que o Mi nis tro Luiz Gus hi ken ob -
ser vou, re cen te men te, que ha ve ria como que um va -
lor cul tu ral de cada um dos pro gra mas. Mas, po de re-
mos, exa mi nan do bem, ve ri fi car como ha ve rá mu i to
ma i or ra ci o na li da de se pu der mos al can çar, sim ples e
efe ti va men te, to das as pes so as no Bra sil e, so bre tu-
do, os mais po bres. Em ter ce i ro, es ta re mos eli mi nan-
do qual quer es tig ma ou sen ti men to de ver go nha de
qual quer pes soa que pre ci sa ria di zer que ga nha ape -
nas uma cer ta quan tia para me re cer uma ren da com -
ple men tar. Qu ar to, com os ins tru men tos atu a is de
tec no lo gia, de in for má ti ca e do uso de car tões mag -
né ti cos é mu i to pro vá vel que os cus tos para a con ces-
são de ren da bá si ca para to dos na so ci e da de ve nham
a ser me no res do que se pre ci sás se mos nos pre o cu-
par com con tro les ad mi nis tra ti vos dos me i os para tes -
tes de exi gên cia. Qu in to e mais im por tan te, do pon to
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de vis ta da dig ni da de e li ber da de de cada pes soa,
não há dú vi da de que ela se sen ti rá mu i to me lhor sa -
ben do que, nos pró xi mos doze me ses, e ano após
ano, ela terá o di re i to de re ce ber uma ren da mo des ta
su fi ci en te para aten der as suas ne ces si da des bá si-
cas, o que au men ta rá com o pro gres so da eco no mia
do País nos anos re cen tes.

É im por tan te ob ser var, Sr Pre si den te, que uma
ren da bá si ca de ci da da nia cons ti tui re for ma ra di cal na 
so ci e da de. Ela trans for ma a re la ção exis ten te en tre
uma pes soa e qual quer em pre ga dor em po ten ci al. Se
tem uma ren da ga ran ti da, essa pes soa pode res pon-
der sim ou não ao em pre ga dor di an te de uma ofer ta
de tra ba lho que po de ria, even tu al men te, ser ofen si va,
de pre ci a ti va, hu mi lhan te ou que co lo ca ria a sua vida
em ris co.

Sr. Pre si den te, ve nho re que rer que seja trans -
cri to na ín te gra esta pro po si ção. Eu gos ta ria de res -
sal tar que con si de ro ex tre ma men te im por tan te o
que in for mou, na se ma na pas sa da, os Mi nis tros
Anto nio Pa loc ci e o José Dir ceu, que, den tre os prin -
cí pi os que cons ta rão da re for ma tri bu tá ria, es ta rá in -
clu in do o con ce i to de uma ga ran tia de ren da mí ni ma
a to das fa mí li as e pes so as mais po bres no Bra sil.
Isso é algo que vem, mais e mais, sen do ama du re ci-
do, ace i to em to das as par tes. Por tan to, é im por tan te
que, cada vez mais, os eco no mis tas, os es tu di o sos
des sa ma té ria, os fi ló so fos, os ci en tis tas so ci a is e,
so bre tu do, os re pre sen tan tes do povo, te nham che -
ga do a essa con clu são de uma ma ne i ra bas tan te
ama du re ci da.

Qu e ro res sal tar que, nes ses úl ti mos dias,
tem-se de sen vol vi do no âm bi to dos Mi nis té ri os, da
Câ ma ra So ci al, so bre tu do, no Mi nis té rio do Tra ba lho,
a re fle xão re fe ren te ao pri me i ro em pre go.

Aqui des ta tri bu na, fiz al gu mas re fle xões re la ti-
vas aos cu i da dos que de ve re mos ter com res pe i to
aos cré di tos fis ca is. Uma co i sa são cré di tos fis ca is
trans fe ri dos di re ta men te para as em pre sas, que po -
dem aca bar re sul tan do em pro ces sos de con cen tra-
ção, e ou tra co i sa são cré di tos fis ca is ou for mas de
ga ran tia de ren da di re ta men te pa gos aos tra ba lha do-
res. Pon de rei so bre esse tema tam bém com o Pre si-
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, na épo ca em que
foi Pre si den te, e com o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da
Sil va, em car ta re cen te da ta da de 7 de abril e en ca mi-
nha da ao Mi nis tro do Tra ba lho, Ja ques Wag ner*.
Espe ro que as mi nhas re fle xões te nham en con tra do

eco com o ob je ti vo de es tar co la bo ran do para que o
Go ver no Lula acer te da me lhor ma ne i ra pos sí vel.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO A 
QUE SE REFERE O SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)

PROGRAMA FOME ZERO DO PRESIDENTE 
LULA E AS PERSPECTIVAS DA RENDA BÁSICA

DE CIDADANIA NO BRASIL1

Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy2

O Bra sil está ini ci an do uma fase ex tra or di ná ria
na his tó ria da na ção com a ele i ção do Pre si den te Luiz 
Iná cio Lula da Sil va, do Par ti do dos Tra ba lha do res,
em Ou tu bro de 2002, quan do ele re ce beu 53 mi lhões
de vo tos ou 62% dos vo tos vá li dos dos bra si le i ros.
Entre os prin ci pa is ob je ti vos do Pre si den te Lula es tão
a er ra di ca ção da fome e da po bre za ab so lu ta, a pro -
mo ção do cres ci men to eco nô mi co acom pa nha do por
uma me lhor dis tri bu i ção de ren da, a cri a ção de em -
pre gos e a ga ran tia de vaga na es co la para cada cri -
an ça.

Hoje o Bra sil tem 175 mi lhões de ha bi tan tes, um 
Pro du to Inter no Bru to (PIB) per ca pi ta (me di da  em
PPP – Pa ri da de do Po der de Com pra) de US$ 7.625
por ano e um Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no
(IDH) de 0,757 em 2000 (Re la tó rio so bre De sen vol vi-
men to Hu ma no de 2002 das Na ções Uni das) que
está aba i xo do es pe ra do em re la ção ao ní vel de ren da
per ca pi ta. A ra zão dis so está na alta taxa de de si-
gual da de, como in di ca da pelo co e fi ci en te de Gini de
60,7 (1998), ape nas aba i xo dos apre sen ta dos pela
Ser ra Leoa, 62,9 (1989), Su a zi lân dia, 60,9 (1994) e
Re pú bli ca da Áfri ca Cen tral, 61,3 (1993)3.

Exis tem hoje no Bra sil gran des ex pec ta ti vas em
re la ção às po lí ti cas que se rão im ple men ta das pelo
Pre si den te Lula para atin gir os prin ci pa is ob je ti vos
men ci o na dos aci ma. Foi nes te con tex to que ele anun -
ci ou o Pro gra ma Fome Zero para ga ran tir que du ran te
o seu go ver no cada bra si le i ro terá o di re i to a ter três
re fe i ções por dia.

Ini ci al men te, apre sen ta rei a sín te se do Pro gra-
ma Fome Zero de acor do com a apre sen ta ção ofi ci al
do Go ver no Fe de ral e, a se guir, apre sen ta rei os vá ri-
os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da que exis tem
hoje no Bra sil, além de uma aná li se de por que  de ve-
mos ra ci o na li zar gra du al men te to dos eles e im ple-
men tar uma ren da bá si ca de ci da da ni a4.
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O PRO GRA MA FOME ZERO

De acor do com José Gra zi a no da Sil va, prin ci-
pal co or de na dor des te pro gra ma e Mi nis tro Extra or di-
ná rio da Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à Fome
(MESA), o Pro gra ma Fome Zero tem como ob je ti vo
for ne cer quan ti da de, qua li da de e re gu la ri da de de ali -
men tos a to dos os bra si le i ros. Isto sig ni fi ca for ne cer
se gu ran ça ali men tar àque les 46 mi lhões de ha bi tan-
tes que re ce bem me nos de US$ 1,00 por dia para so -
bre vi ver.

Si mul ta ne a men te, se rão to ma das ações para
pro mo ver pro du ção e dis tri bu i ção de ali men tos de
qua li da de em base sus ten tá vel, além de pro mo ver a
in clu são so ci al, edu ca ção ali men tar e nu tri ci o nal. Isso 
será es sen ci al para es ti mu lar prá ti cas sa u dá ve is de
ali men ta ção.

Gra zi a no en fa ti za que o pro gra ma está sen do
cri a do para com ba ter a fome e as ca u sas da ex clu são.
O pro gra ma tem como ob je ti vo ex pan dir vá ri os dos
pro gra mas exis ten tes. É um pro gra ma trans ver sal
que pre ten de es ta be le cer uma nova ar ti cu la ção com
a es fe ra pro du ti va, es ti mu lan do a agri cul tu ra e a eco -
no mia lo ca is.

As pri me i ras me di das fo ram anun ci a das no úl ti-
mo dia 30 de ja ne i ro com a ins ta la ção do Con se lho
Na ci o nal de Se gu ran ça Ali men tar e Nu tri ci o nal
(CONSEA), jun to com a ex pe riên cia que foi ini ci a da
em fe ve re i ro nos mu ni cí pi os do Esta do mais po bre do
Bra sil, Pi a uí, que apre sen ta o me nor Índi ce de De sen-
vol vi men to Hu ma no: Gu a ri bas e Aca uã, am bos lo ca li-
za dos na re gião semi-ári da, com uma po pu la ção em
tor no de 5.000 ha bi tan tes.

Ha ve rá uma im ple men ta ção gra du al das me di-
das. Uma de las é o car tão-ali men ta ção, que pro por ci o-
na rá R$ 50,00 (apro xi ma da men te US$ 15,00) por mês
as fa mí li as que re ce be rem me nos de ½ sa lá rio mí ni mo
per ca pi ta e ou tras li mi ta ções so ci a is e fo ram es co lhi-
das na que les mu ni cí pi os por um Co mi tê Ges tor, no
qual es tão pre sen tes mem bros da co mu ni da de.

O go ver no não pre ten de fa zer dos be ne fi ciá ri os
de pen den tes do Pro gra ma Fome Zero. O pro gra ma
está sen do cri a do para aju dar a po pu la ção a su pe rar
a sua si tu a ção de ex clu são. O ma i or de to dos os be -
ne fí ci os que o Pro gra ma Fome Zero pos sa tra zer, de
acor do com Gra zi a no, é aju dar na or ga ni za ção da so -
ci e da de. A or ga ni za ção é es sen ci al para su pe rar a
po bre za.

Ações a se rem de sen vol vi das em 2003:

1. A for mu la ção da Po lí ti ca Na ci o nal de 
Se gu ran ça Ali men tar pelo CONSEA;

2. Um con jun to de po lí ti cas pú bli cas
para ga ran tir a se gu ran ça ali men tar im ple-
men ta das por MESA – Mi nis té rio Extra or di-
ná rio da Se gu ran ça Ali men tar e Com ba te à
Fome – in te ra gin do com ou tros de par ta men-
tos es ta ta is, se cre ta ri as e go ver nos mu ni ci-
pa is;

3. Uma Mu ti rão con tra a fome e a po-
bre za ab so lu ta com o en vol vi men to to tal da
so ci e da de bra si le i ra; e

4. For mu la ção da Po lí ti ca da Se gu ran-
ça Ali men tar atra vés do CONSEA, com ava -
li a ção con tí nua do Pro gra ma e a pre pa ra ção
da II Con fe rên cia so bre Se gu ran ça Ali men-
tar no pri me i ro tri mes tre de 2004.

Pro gra ma Na ci o nal de Ban cos de Ali men tos

Incen ti vo e ações de apo io àque les que que-
rem doar ali men tos nos mu ni cí pi os de mé dio e de
gran de por te.

Pro gra mas de Res ta u ran tes Po pu la res
O ob je ti vo é pro por ci o nar re fe i ções ba lan ce a-

das a pre ços aces sí ve is aos tra ba lha do res.

Car tão-ali men ta ção
O Pro gra ma de Car tão-Ali men ta ção pro por ci o-

na rá às fa mí li as de ba i xa ren da um be ne fí cio de
R$50,00 para se rem gas tos em ali men tos bá si cos na
lo ca li da de onde mo ram es sas fa mí li as. Co me çan do
pela re gião semi-ári da, o pro gra ma as so ci a rá esse
be ne fí cio com po lí ti cas para pro mo ver a sua eman ci-
pa ção só cio-eco nô mi ca, como:

• Edu ca ção nu tri ci o nal e ali men tar;
• Sa ú de e nu tri ção;
• Ge ra ção de em pre go e ren da;
• Abas te ci men to de água;
• Sa ne a men to bá si co;
• Qu a li da de na re for ma da cons tru ção ou mo -

ra dia.

Pro gra ma de Edu ca ção Nu tri ci o nal e Ali men tar
Para dis se mi nar prá ti cas de boa nu tri ção, me-

lho ran do os há bi tos de con su mo e mos tran do os va lo-
res dos ali men tos lo ca is, usan do rá dio, TV e to dos os
me i os de co mu ni ca ção.

Expan são des te pro gra ma com a co la bo ra ção
do Mi nis té rio de Edu ca ção.

Au men tar o va lor da me ren da ou al mo ço por cri -
an ça, es ti mu lan do:

• For ne ci men to lo cal, es ti mu lan do a pro-
du ção lo cal;
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• Au men tan do o va lor nu tri ci o nal do ali-
men to;

• Tre i na men to das pes so as res pon sá ve is
pela pre pa ra ção do al mo ço ou da me ren da.

Pro gra ma de Dis tri bu i ção de Ces tas Bá si cas Emer -
gen ci a is

Para fa mí li as que es tão numa si tu a ção de ris co
ali men tar e que pre fe rem re ce ber ces tas bá si cas em
vez do car tão-ali men ta ção, tais como:

• 80.000 fa mí li as en cam pa das aguar dan-
do as sen ta men to no Pro gra ma de Re for ma Agrá ria;

• Co mu ni da des in dí ge nas, apro xi ma da-
men te 43.000 fa mí li as;

• Co mu ni da des de qui lom bos, apro xi ma-
da men te 5.000 fa mí li as.

Mo vi men to Con tra a Fome
To dos os ti pos de ações para pro mo ver do a ção

de ali men tos ou em di nhe i ro, pre pa ra ção de car ti lhas
e pan fle tos de ins tru ções, vo lun tá ri os,  etc..

Do a ções para Cam pa nhas de Ali men tos. Po dem ser 
fe i tas em:

• Em lar ga es ca la, para Co nab (Com pa-
nhia Na ci o nal de Abas te ci men to);

• Em pe que na es ca la, a se rem or ga ni za-
das pe los mu ni cí pi os.

Do a ção em di nhe i ro
Ha ve rá con tas ban cá ri as ofi ci a is para este ob je-

ti vo (Con tas Fome Zero no Ban co do Bra sil e na Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral).

Car ti lhas
Para in for mar a po pu la ção so bre os ob je ti vos do 

pro gra ma.

Cam pa nha de Con tri bu i ção Vo lun tá ria
Para es ti mu lar a par ti ci pa ção de to dos em cada

mu ni cí pio, aju dan do a co le tar e a dis tri bu ir to das as
do a ções com o apo io do go ver no mu ni ci pal, sin di ca-
tos, igre jas e fa mí li as.

Po lí ti cas Re gi o na is Pri o ri tá ri as

Po lí ti cas Estru tu ra is Impor tan tes que in clu em:

Re for ma Agrá ria
• Pre pa ra ção do Pla no de Re for ma Na ci o-

nal;
• Pla no ur gen te para as sen tar aque las

80.000 fa mí li as que es tão es pe ran do e mo ran do em
bar ra cas

• Re es tru tu ra ção dos as sen ta men tos em
si tu a ção pre cá ria.

For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa mi li ar
• Expan são do cré di to ru ral (Pro naf – Pro-

gra ma Na ci o nal de For ta le ci men to da Agri cul tu ra Fa -
mi li ar);

• Fi nan ci a men to da agri cul tu ra fa mi li ar
du ran te a en tres sa fra.

Pro je to de Emer gên cia para Vi ver Bem na Área
Semi-Ári da

• Imple men ta ção do Se gu ro de Co lhe i ta;
• Abas te ci men to Emer gen ci al de Água;
• Cons tru ção de pe que nas usi nas hí dri-

cas, cis ter nas e açu des.

Pro gra ma para Su pe rar Anal fa be tis mo
• Pro gra mas para en si nar adul tos be ne fi-

ci a dos pelo Pro gra ma Fome Zero a ler e a es cre ver;
• Pro gra mas edu ca ci o na is para jo vens e

adul tos nas Re giões da Re for ma Agrá ria.

Pro gra mas para Ge ra ção de Empre go
• Fi nan ci a men to de mo ra dia e sa ne a men-

to para fa mí li as de ba i xa ren da;
• Expan são do fi nan ci a men to de mi cro-

cré di to;
• Incen ti vo ao tu ris mo ru ral

Pro gra ma de Com ba te à Des nu tri ção Ma ter no-Infan-
til

• Pro gra ma de Bol sa Ali men ta ção – Pro-
gra ma de Ren da Mí ni ma vin cu la da à Sa ú de;

• Aten ção à sa ú de bá si ca.
Para o ano de 2003, o Orça men to Fe de ral Anu al

alo cou R$ 1,.8 bi lhão para o Pro gra ma Fome Zero.
Em me a dos de fe ve re i ro o go ver no anun ci ou um cor te
ge ral de des pe sas para to dos os mi nis té ri os, in clu in-
do mesa. Entre tan to, nes se caso, um cor te de ape nas
R$ 30 mi lhões so bre R$1,8 bi lhão, era pro por ci o nal-
men te pe que no com pa ra do com ou tras áre as. Os ou -
tros mi nis té ri os tam bém po de rão in clu ir os seus pró -
pri os re cur sos para ex pan dir as ações co or de na das
do Pro gra ma Fome Zero.

Os Pro gra mas de Transfe rên cia de Ren da
É im por tan te sa ber que o Pro gra ma Fome Zero

está sen do lan ça do numa épo ca em que o Pre si den te
Lula está anun ci an do que ini ci a rá a Re for ma da Pre -
vi dên cia, a Re for ma Tri bu tá ria e a Re for ma da Le gis-
la ção Tra ba lhis ta. É im por tan te tam bém sa ber que
uma evo lu ção sig ni fi ca ti va ocor reu nos anos re cen tes
em re la ção aos pro gra mas de trans fe rên cia de ren da
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para re du zir a po bre za, e isso deve ser le va do em
con si de ra ção.

Uma trans for ma ção re le van te foi a de ci são de
subs ti tu ir a dis tri bu i ção de ces tas bá si cas para fa mí li-
as po bres, que apre sen tou um au men to de apro xi ma-
da men te 3 mi lhões em 1995 para 30 mi lhões em
1998, com pro gra mas de trans fe rên cia de ren da que
fo ram am pli a dos des de en tão. No fi nal da ad mi nis tra-
ção do go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so, em
2002, ti ve mos os se guin tes pro gra mas em vi gor:

Pro gra ma de Agen te Jo vem, ins ti tu í do em 2001, 
para jo vens de 15 a 17 anos, em si tu a ção de ris co so -
ci al nas fa mí li as com ren da aba i xo de meio sa lá rio mí -
ni mo per ca pi ta, com o di re i to a re ce ber R$ 65,00 por
mês. Ha via 105 mil ca das tra dos nes te pro gra ma con -
tro la do pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia
So ci al em ou tu bro de 2002. A par tir de 2003, este mi -
nis té rio foi des mem bra do em dois, e o pro gra ma pas -
sa a ser de res pon sa bi li da de do Mi nis té rio de Assis -
tên cia e Pro mo ção So ci al.

Pro gra ma para Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til
(PETI), cri a do em 1996, para fa mí li as que tem cri an-
ças de 7 a 14 anos tra ba lhan do em ati vi da des pe sa-
das ou de ris co, que re ce bem me nos de meio sa lá rio
mí ni mo per ca pi ta, com o di re i to a re ce ber R$ 25,00
por mês nas áre as ru ra is ou R$ 40,00 por mês nas
áre as ur ba nas. Ha via 810 mil be ne fi ciá ri os ca das tra-
dos em ou tu bro de 2002. Este pro gra ma tam bém era
de res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al Assim, a par tir de 2003, pas sa a
ser de res pon sa bi li da de do Mi nis té rio de Assis tên cia
e Pro mo ção So ci al. O or ça men to anu al des te pro gra-
ma em 2003 é de R$ 503 mi lhões.

Bol sa-Esco la ou Pro gra ma de Ren da Mí ni ma
vin cu la da à Edu ca ção, cri a da ini ci al men te em 1997,
atra vés da Lei 9.533/97 e am pli a da em 2001, com  a
Lei 10.219/01, que for ne ce às fa mí li as com cri an ças
de 6 a 15 anos, com ren da aba i xo de R$ 90,00 ou
meio sa lá rio per ca pi ta (em abril de .2001) um be ne fí-
cio men sal de R$ 15,00, R$ 30,00, ou R$ 45,00 por
mês, de pen den do de a fa mí lia ter uma, duas ou três
cri an ças fre qüen tan do a es co la. No fi nal do ano de
2002, ha via cer ca de 5,7 mi lhões de fa mí li as ca das-
tra das nes te pro gra ma, en vol ven do cer ca de 10,7 mi -
lhões de cri an ças em 5,545 mu ni cí pi os, qua se a to ta-
li da de dos 5.561 mu ni cí pi os bra si le i ros. O be ne fí cio
men sal por fa mí lia em 2002 era de R$ 26,70 por mês.
O or ça men to anu al para este pro gra ma em 2003 é de
R$ 1.8 bi lhão. O Mi nis té rio da Edu ca ção é o res pon-
sá vel por este pro gra ma.

Bol sa-Ali men ta ção ou Pro gra ma de Ren da Mí -
ni ma vin cu la da à Sa ú de, cri a da em 2001 pelo De cre-

to 3.934/01, sob a res pon sa bi li da de do Mi nis té rio da
Sa ú de, que for ne ce às ges tan tes ou mães ama men-
tan do, cri an ças de 6 me ses a 6 anos e 11 me ses de
ida de, per ten cen tes a fa mí li as com ren da aba i xo de
meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta, ou para mães por ta-
do ras de ví rus HIV, um be ne fí cio igual a R$ 15,00 por
be ne fi ciá rio, com um li mi te de R$ 45,00 por fa mí lia
por mês. Em no vem bro de 2002 ha via 1.403.010 be -
ne fi ciá ri os, em 4.110 mu ni cí pi os, re pre sen tan do uma
des pe sa de R$ 115 mi lhões. O be ne fí cio mé dio por fa -
mí lia em 2002 foi de R$ 21,00. As fa mí li as be ne fi ci a-
das de vem cum prir de ter mi na das exi gên ci as, tais
como fre qüen tar o cen tro de sa ú de para va ci na ção e
re ce ber ins tru ções so bre a sa ú de das cri an ças. O or -
ça men to anu al para este pro gra ma em 2003 é de R$
360 mi lhões.

Pro gra ma de Au xí lio Gás, cri a do em 2002 pela
Lei nº 10.453/02, sob a res pon sa bi li da de do Mi nis té-
rio de Mi nas e Ener gia, para fa mí li as com uma ren da
per ca pi ta aba i xo do meio sa lá rio mí ni mo ca das tra das
no Pro gra ma Bol sa Esco la ou no Ca das tro Úni co dos
Pro gra mas So ci a is. O be ne fí cio é de R$ 15,00 para
cada dois me ses para aju dar as fa mí li as po bres a
com prar gás, cujo pre ço au men tou sig ni fi ca ti va men te
em 2002. Em no vem bro de 2002,  ha via 8,5 mi lhões
de fa mí li as ca das tra das, re pre sen tan do uma des pe sa
de R$ 502 mi lhões. O or ça men to de 2003 para este
pro gra ma é de  R$ 750 mi lhões, su fi ci en tes ape nas
para 7,4 mi lhões de fa mí li as.

Bol sa-Ren da para fa mí li as em áre as agrí co las
atin gi das por ca la mi da des pú bli cas e si tu a ções de
emer gên cia tais como se cas e en chen tes. O pro gra-
ma é con tro la do pelo Mi nis té rio de Inte gra ção Na ci o-
nal. O be ne fí cio por fa mí lia é de R$ 30,00 men sa is en -
quan to per du rar os efe i tos da seca e das en chen tes.
Em de zem bro de 2002, ha via 1,6 mi lhão de fa mí li as
be ne fi ci a das pela Bol sa Ren da em 959 mu ni cí pi os.
Ne nhu ma pro vi são foi fi xa da no or ça men to de 2003.
Como ha via vá ri as áre as em si tu a ções de emer gên-
cia nos pri me i ros me ses de 2003, o Pre si den te Lula
edi tou uma Me di da Pro vi só ria para con ti nu ar o pa ga-
men to do be ne fí cio às fa mí li as na que le pe río do. Exis -
tem in dí ci os de que o go ver no pre ten de trans fe rir os
be ne fi ciá ri os des te pro gra ma para o Pro gra ma de
Car tão-Ali men ta ção.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al con tro la o
Be ne fí cio So ci al Con tí nuo, trans fe rin do men sal men-
te, sob a for ma de sa lá rio mí ni mo, o va lor de R$
200,00 para os ido sos ou para aque les que pre ci sam
de cu i da dos es pe ci a is ou são fi si ca men te de fi ci en tes,
per ten cen tes às fa mí li as com uma ren da aba i xo de
um quar to de sa lá rio mí ni mo per ca pi ta e para quem
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não re ce be ne nhum ou tro be ne fí cio da que le Mi nis té-
rio ou se gu ro de sem pre go. Ha via 1,3 mi lhão de in vá li-
dos ou pes so as que ne ces si tam de cu i da dos es pe ci-
a is e 740.000 ido sos pro te gi dos pela Pre vi dên cia So -
ci al em 2002,  to ta li zan do uma des pe sa de R$ 3,5 bi -
lhões em 2002.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al é tam bém
res pon sá vel pelo con tro le do Sa lá rio Fa mí lia. Intro du-
zi do pela Lei nº 4.266/1963, mo di fi ca do vá ri as ve zes
e mais re cen te men te pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº
20/1998, ele pro por ci o na um mo des to be ne fí cio men -
sal para cada em pre ga do do se tor pri va do, ou aos au -
tô no mos que pres tam ser vi ços para em pre sas, de R$
11,26 por fi lho de até 14 anos de ida de, ou mes mo
ma i or, se in vá li do, des de que o tra ba lha dor re ce ba
me nos de R$ 468,47 por mês. Ape sar de ser pago pri -
me i ra men te pelo em pre ga dor,  o va lor é des con ta do
quan do o em pre ga dor re co lher as suas con tri bu i ções
so ci a is de vi das so bre cada sa lá rio. Por tan to, de fato, o 
sa lá rio fa mí lia é fi nan ci a do pelo Insti tu to Na ci o nal de
Se gu ri da de So ci al – INSS. Em 2002, o pro gra ma re -
pre sen tou um to tal de R$ 16 mi lhões.

O Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al tam bém
trans fe re men sal men te um sa lá rio mí ni mo per ma nen-
te aos ido sos, vi ú vas, se gu ra dos em li cen ças de sa ú-
de, os que es tão se re cu pe ran do de aci den tes de tra -
ba lho ou de do en ças, ou se gu ra dos que es tão em re -
gi me de se gu ri da de so ci al es pe ci al, des de que te-
nham tra ba lha do em ati vi da des ru ra is fa mi li a res. Em
2002 ha via 7,3 mi lhões de de pen den tes des te pro gra-
ma, to ta li zan do uma des pe sa de cer ca R$ 15,.3 bi -
lhões. Este Mi nis té rio é tam bém res pon sá vel pelo re -
gi me ge ral de pre vi dên cia so ci al para em pre ga dos do
se tor pri va do e do sis te ma de pre vi dên cia so ci al dos
ser vi do res pú bli cos. Os dois sis te mas di fe rem em ter -
mos de con tri bu i ções e em ter mos de be ne fí ci os.
Enquan to que em pre ga do res e em pre ga dos do se tor
pri va do for mal con tri bu em cada um com 8% so bre o
va lor do sa lá rio ao INSS, e o INSS con ce de o be ne fí-
cio após 35 anos (ho mem) ou 30 anos (mu lher) de
con tri bu i ção no mon tan te de 80% da me lhor re mu ne-
ra ção ob ti da des de 1994, mul ti pli ca da pelo “fa tor de
pre vi dên cia so ci al” e li mi ta do ao má xi mo de R$
1.561,56 por mês, os ser vi do res pú bli cos con tri bu em
com 9% so bre os seus ven ci men tos e, após 35/30
anos (ho mem / mu lher) de con tri bu i ção, com a ida de
mí ni ma de 65/60 anos, eles po dem re ce ber um be ne-
fí cio igual ao va lor do úl ti mo ven ci men to, sem ne nhu-
ma li mi ta ção.

Em 2002, ha via ne ces si da de de su ple men tar o
Sis te ma de Pre vi dên cia So ci al com R$ 71,4 bi lhões,
dos qua is R$ 17 bi lhões fo ram alo ca dos para o Re gi-

me Ge ral de Pre vi dên cia So ci al e R$ 54,4 bi lhões
para a Pre vi dên cia So ci al dos Ser vi do res Pú bli cos.
Mas ha via mu i to mais se gu ra dos no se tor pri va do.
Con si de ran do to dos os em pre ga do res e em pre ga dos
– que tam bém con tri bu em – no se tor pri va do, em
2001, ha via 28,3 mi lhões con tri bu in tes e 18,7 mi lhões
de con tri bu in tes po ten ci a is no se tor in for mal, to ta li-
zan do 47 mi lhões. Con si de ran do to dos os ser vi do res
pú bli cos das ad mi nis tra ções fe de ra is, es ta du a is e ca -
pi ta is es ta du a is, em 2002 ha via 3,7 mi lhões ser vi do-
res ati vos, 1.6 mi lhão ser vi do res ina ti vos e 960 mil
pen si o nis tas. Con si de ran do a ne ces si da de de cor ri gir
o de se qui lí brio crô ni co e para me lho rar a equi da de do 
sis te ma, é evi den te que se tor na ne ces sá ria uma im -
por tan te re for ma pre vi den ciá ria.

Entre os pro gra mas de trans fe rên cia de ren da,
de ve mos ain da con si de rar aque les que es tão sob a
res pon sa bi li da de do Mi nis té rio de Tra ba lho:

Pri me i ro, o Se gu ro De sem pre go, de vi do aos tra -
ba lha do res que  es ta vam em pre ga dos no mer ca do
for mal por pelo me nos seis me ses e per de ram os
seus em pre gos nos úl ti mos 36 me ses. Eles têm o di -
re i to a re ce ber um va lor igual ao sa lá rio mé dio re ce bi-
do du ran te os úl ti mos três me ses de em pre go, den tro
do li mi te de um a dois sa lá ri os mí ni mos, por um pe río-
do de três a cin co me ses. Em de zem bro de 2002, o
va lor mé dio do se gu ro de sem pre go cor res pon dia a
1,43 sa lá rio mí ni mo. Em 2002, o pro gra ma be ne fi ci ou
4,7 mi lhões de tra ba lha do res, re pre sen tan do um to tal
de R$ 5,7 bi lhões.

Se gun do, o Bô nus Anu al de Um Sa lá rio Mí ni mo
a to dos os tra ba lha do res ca das tra dos por pelo me nos
cin co anos no Fun do de Par ti ci pa ção PIS/PASEP
(Pro gra ma de Inte gra ção So ci al ou Pro gra ma de For -
ma ção de Pa tri mô nio do Ser vi dor Pú bli co) ou no Ca -
das tro de Tra ba lha do res (sub di vi são do Ca das tro Na -
ci o nal de Infor ma ções So ci a is). Isto sig ni fi ca que,
para ter aces so ao bô nus anu al, o tra ba lha dor deve
ter sido for mal men te em pre ga do no se tor pri va do ou
no se tor pú bli co, por pelo me nos 30 me ses, re ce ben-
do me nos de dois sa lá ri os mí ni mos por mês. No pe -
río do de ju lho de 2001 a ju nho de 2002, ha via
5.618.806 be ne fi ciá ri os, re pre sen tan do uma des pe sa
de R$ R$ 1,01 bi lhão.

Um exa me com ple to de to das as trans fe rên ci as
de ren da no Bra sil tam bém deve le var em con si de ra-
ção os pro gra mas de tre i na men to fi nan ci a dos pelo
Mi nis té rio de Traba lho atra vés das Orga ni za ções
Cen tra is de Sin di ca tos de Tra ba lha do res, como Cen -
tral Úni ca dos Tra ba lha do res e For ça Sin di cal, com re -
cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor – FAT.
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Entre tan to, es ses não são pa gos di re ta men te às pes -
so as ou fa mí li as.

Uma ou tra im por tan te trans fe rên cia de ren da é
efe tu a da atra vés de cré di tos sub si di a dos por ins ti tu i-
ções fi nan ce i ras ofi ci a is ou atra vés de in cen ti vos fis -
ca is da dos às em pre sas pri va das, ou aos seus pro pri-
e tá ri os. Entre tan to es ses não são con ce di dos di re ta-
men te às pes so as e por tan to não va mos in cluí-los na
mes ma ca te go ria dos be ne fí ci os aci ma lis ta dos.

A Ren da Mí ni ma e as Pers pec ti vas da Ren da
Bá si ca de Ci da da nia

Expli ca rei ago ra como a dis cus são so bre uma
ren da mí ni ma ga ran ti da evo lu iu no Bra sil se guin do a
gran de ne ces si da de de re sol ver as sé ri as de si gual-
da des so ci a is que ca rac te ri za ram a his tó ria do nos so
país e o de sen vol vi men to da idéia em vá ri as par tes
do mun do. No meu li vro, Ren da de Ci da da nia. A Sa í-
da é Pela Por ta.6, des cre vo em ma i o res de ta lhes de
como o con ce i to da ren da ga ran ti da está re la ci o na do
com os va lo res que de vem ser le va dos em con si de ra-
ção quan do fi xar mos o ob je ti vo para cons tru ir uma
so ci e da de jus ta e ci vi li za da. Como esta pro pos ta está
con sis ten te com os va lo res uni ver sa is de hu ma ni da-
de, tais como a bus ca da ver da de, jus ti ça, éti ca, fra -
ter ni da de, equi da de, so li da ri e da de e li ber da de des de
o iní cio da His tó ria da Hu ma ni da de e da His tó ria do
Bra sil.

Por tan to, po de mos achar aque les va lo res de so -
li da ri e da de e li ber da de já pre sen tes na vida diá ria das 
co mu ni da des in dí ge nas, de qui lom bos, as co mu ni da-
des de afros-des cen den tes que lu ta ram con tra a es -
cra vi dão pela li ber da de, e nas obras da que les que lu -
ta ram pela in de pen dên cia do Bra sil, a abo li ção da es -
cra vi dão, os mo vi men tos igua li tá ri os dos tra ba lha do-
res e in te lec tu a is du ran te o sé cu lo 20 e as sim por di -
an te. Du ran te as dé ca das de 40, 50, 60 e 70, au to res
como Jo sué de Cas tro, Caio Pra do Ju ni or, e Cel so
Fur ta do fo ram im por tan tes para mos trar como uma
so ci e da de mais jus ta po de ria e de ve ria ser cons tru í da
no Bra sil7.

Em 1975, Anto nio Ma ria da Sil ve i ra foi o pri me i-
ro a pro por na li te ra tu ra aca dê mi ca bra si le i ra que uma 
ga ran tia de ren da mí ni ma de ve ria ser es ta be le ci da
atra vés do im pos to de ren da ne ga ti vo. Ele ar gu men-
tou que os no vos re cur sos in tro du zi dos na eco no mia
to dos os anos po de ri am ser dis tri bu í dos en tre os mais 
po bres. Em 1978, Edmar Lis boa Ba cha e Ro ber to
Man ga be i ra Unger pu bli ca ram um li vro de fen den do
uma ga ran tia de ren da mí ni ma atra vés do im pos to de
ren da ne ga ti vo, jun to com a re for ma agrá ria, como os
prin ci pa is ins tru men tos para a cons tru ção de uma so -
ci e da de mais igua li tá ria. Du ran te a dé ca da de oi ten ta,

o eco no mis ta Paul Sin ger e eu de ba te mos vá ri as ve -
zes com os lí de res do Par ti do dos Tra ba lha do res (PT
– fun da do em 10 de fe ve re i ro de 1980) que de ve ría-
mos in tro du zir uma ga ran tia de ren da mí ni ma como
um ob je ti vo do nos so pro gra ma na ci o nal.

Foi em 1991, no meu pri me i ro ano como o pri -
me i ro se na dor ele i to pelo PT, que apre sen tei um pro -
je to de lei para in tro du ção de uma ga ran tia de ren da
mí ni ma atra vés do im pos to de ren da ne ga ti vo. Cada
pes soa com 25 anos de ida de ou mais, com uma ren -
da men sal aba i xo de US$ 150,00 te ria o di re i to a re -
ce ber uma ren da com ple men tar igual a 30% (ou até
50%, de pen den do da dis po ni bi li da de de fun dos e da
evo lu ção do pro gra ma) da di fe ren ça en tre aque le va -
lor e o seu ní vel de ren da. Em 16 de de zem bro de
1991, após qua tro ho ras de de ba tes, o Se na do apro -
vou a pro po si ção com os vo tos dos se na do res de to -
dos os par ti dos. Ape nas qua tro dos 81 se na do res se
abs ti ve ram. Nin guém vo tou con tra. O Se na dor Fer-
nan do Hen ri que Car do so, en tão lí der do Par ti do So ci-
al De mo crá ti co Bra si le i ro, ar gu men tou  na que le dia
que o pro je to de lei era uma uto pia re a lis ta, que se tor-
nou exe qüí vel pelo Se na do, des de que seja im ple-
men ta do gra du al men te, de 1995 a 2002, co me çan do
com a po pu la ção de 60 anos ou mais no pri me i ro ano, 
de 55 anos ou mais no se gun do ano, e as sim por di -
an te. O pro je to de lei foi a Câ ma ra dos De pu ta dos e
re ce beu  um pa re cer fa vo rá vel do De pu ta do Fe de ral
Ger ma no Ri got to (PMDB/RS), mas lá per ma ne ceu,
pron to para ser vo ta do, por 11 anos.

A dis cus são so bre a ren da mí ni ma, en tre tan to,
es ti mu lou o in te res se na idéia de trans fe rên cia de
ren da para fa mí li as po bres com cri an ças na ida de es -
co lar, des de que es te jam fre qüen tan do a es co la. José 
Már cio Ca mar go, Cris to vam Bu ar que, e José Ro ber to
Ma ga lhães Te i xe i ra fi ze ram con tri bu i ções re le van tes
à ma té ria, os úl ti mos sen do res pon sá ve is, res pec ti va-
men te como go ver na dor do Dis tri to Fe de ral e pre fe i to,
em 1995. Em am bos os ca sos, fa mí li as com uma ren -
da fa mi li ar aba i xo do meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta
ti ve ram o di re i to a re ce ber uma ren da com ple men tar,
des de que a fa mí lia te nha cri an ças fre qüen tan do a
es co la. Enquan to em Cam pi nas o be ne fí cio era de fi-
ni do como uma quan tia ne ces sá ria para al can çar
meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta para aque la ren da fa -
mi li ar, no Dis tri to Fe de ral o be ne fí cio foi de exa ta men-
te um sa lá rio mí ni mo, in de pen den te men te do ta ma-
nho da fa mí lia. Des de en tão, mu ni cí pi os como Ri be i-
rão Pre to, São José dos Cam pos, Be lém, Belo Ho ri-
zon te, Mun do Novo, Blu me nau, Jun di aí, Cam pi nas,
Pi ra ci ca ba, Ca xi as do Sul, São Pa u lo, e mu i tos ou tros
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ins ti tu í ram pro gra mas com va ri a ções nos be ne fí ci os,
com base no mes mo prin cí pio.

Uma vez que es sas ex pe riên ci as mos tra ram re -
sul ta dos po si ti vos, no vos pro je tos de lei fo ram apre-
sen ta dos em 1995 e 1996, na Câ ma ra dos De pu ta dos
e no Se na do, como os pro je tos de lei de Nél son Mar -
che zan (PSDB), Pe dro Wil son (PT), Chi co Vi gi lan te
(PT), José Ro ber to Arru da (PSDB), Ney Su as su na
(PMDB), e Re nan Ca lhe i ros (PMDB), pro pon do pro -
gra mas de ren da mí ni ma vin cu la da à edu ca ção, ou
Pro gra mas Bol sa-Esco la. Em 1996, quan do Phi lip pe
Van Pa rijs veio ao Bra sil, acom pa nhei-o numa re u nião
com o Pre si den te Car do so. Na que la oca sião,  Van Pa -
rijs afir mou que era um pas so po si ti vo co me çar con -
ce der uma ren da ga ran ti da a fa mí li as vin cu la da às
opor tu ni da des edu ca ci o na is. Era uma boa for ma de
vin cu lar aque la ren da ao in ves ti men to em ca pi tal hu -
ma no. Aque les mo vi men tos le va ram à apro va ção pelo 
Con gres so Na ci o nal, pri me i ra men te da Lei
9.533/1997 e de po is da Lei 10.219/2002, que hoje re -
gu la a Ren da Mí ni ma vin cu la da à Edu ca ção ou Pro -
gra ma Bol sa Esco la já des cri to aci ma.

Nos anos re cen tes, os vá ri os pro gra mas de
trans fe rên cia de ren da tais como a Bol sa-Esco la, Bol -
sa Ali men ta ção, e Bol sa-Ren da pas sa ram a ser pa-
gos atra vés de car tões mag né ti cos, dis tri bu í dos pela
Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, os car tões ge ral men te en -
tre gues às mães de cada fa mí lia. Em ju nho de 2001, o 
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so anun ci ou
que um Ca das tro Úni co dos Pro gra mas So ci a is, as -
sim como um úni co “Car tão do Ci da dão” se ri am ins ti-
tu í dos para abran ger gra du al men te to dos os pro gra-
mas de ren da di re tos exis ten tes nos vá ri os ór gãos fe -
de ra is.

É im por tan te con si de rar que em vá ri os mu ni cí-
pi os e es ta dos, inú me ros pro gra mas de ren da mí ni-
ma, bol sa-es co la, e mu i tos ou tros fo ram ins ti tu í dos in -
de pen den te men te dos do Go ver no Fe de ral. Na ma i o-
ria dos ca sos, os pro gra mas mu ni ci pa is ou es ta du a is
pro por ci o nam be ne fí ci os mais ge ne ro sos que os es -
ta be le ci dos pela União. Em al guns ca sos, o mu ni cí pio
ou o es ta do pode usar os re cur sos fe de ra is para o
pro gra ma como foi de fi ni do pela lei fe de ral e com ple-
men tá-los com lei es ta du al ou mu ni ci pal mais ge ne ro-
sa. É´ o caso de São Pa u lo, por exem plo, onde a pre -
fe i ta Mar ta Su plicy (PT) im plan tou o Pro gra ma de Ga -
ran tia de Ren da Fa mi li ar Mí ni ma Mu ni ci pal logo no
iní cio da sua ges tão em 2001.

Hoje, em São Pa u lo, a ma i or ci da de do Bra sil,
com 10,4 mi lhões de ha bi tan tes – exis tem 194.000 fa -
mí li as ca das tra das no Pro gra ma de Ga ran tia de Ren -
da Fa mi li ar Mí ni ma Mu ni ci pal. Fa mí li as com uma ren -

da men sal aba i xo de meio sa lá rio mí ni mo per ca pi ta – 
o sa lá rio mí ni mo hoje é de R$ 200,00 por mês – com
cri an ças de seis a quin ze anos de ida de – des de que
fre qüen tem a es co la – têm di re i to a re ce ber uma ren -
da com ple men tar que cor res pon de a dois ter ços da
di fe ren ça en tre o nú me ro de mem bros da fa mí lia ve -
zes me ta de do sa lá rio mí ni mo e a ren da da fa mí lia. O
pro gra ma está sen do im ple men ta do gra du al men te
para in clu ir cer ca de 300.000 fa mí li as que aten dem
àque les re qui si tos em São Pa u lo. O cri té rio era para
co me çar pri me i ro com o ca das tra men to das fa mí li as
po bres nos dis tri tos onde as ta xas de de sem pre go e
de vi o lên cia cri mi nal eram mais al tas e ren da per ca -
pi ta mais ba i xa. Após qua se dois anos de ex pe riên cia,
os re sul ta dos po si ti vos na que les dis tri tos onde o pro -
gra ma foi im ple men ta do pri me i ra men te, com pa ra dos
com a si tu a ção an te ri or, se tor na ram evi den tes. Ha via
ma i or pre sen ça de cri an ças nas es co las, cres ci men to
na ati vi da de eco nô mi ca por que as fa mí li as co me ça-
ram a gas tar a sua ren da ex tra nos dis tri tos onde mo -
ram, mais opor tu ni da des eco nô mi cas e re du ção de
in ci dên ci as de vi o lên cia cri mi nal. Exis tem ou tros pro -
gra mas so ci a is ad mi nis tra dos pelo mu ni cí pio de São
Pa u lo: a Bol sa-Tra ba lho, que con ce de uma ren da mo -
des ta de R$ 146,00 aos jo vens de 16 a 20 anos por
um pe río do de tre i na men to de seis me ses; a Ope ra-
ção Tra ba lho que con ce de R$ 315,00 para um pe río-
do de tre i na men to de 3 a 9 me ses àque les que per de-
ram os seus em pre gos e es tão na fa i xa de ida de de
21 a 39 anos, e Co me çar de Novo, um pro gra ma de
tre i na men to para os de sem pre ga dos com 40 anos de
ida de ou mais, que con ce de R$ 189,00 men sal men te
por um pe río do de seis me ses. Con si de ran do a exis -
tên cia de 589.000 fa mí li as vi ven do com me nos de
1.47 sa lá rio mí ni mo por mês, con si de ra do como uma
li nha de po bre za em 2000, in clu in do aque les que não
têm fi lhos até 16 anos de ida de, 266.000 fa mí li as já fo -
ram be ne fi ci a das pe los 4 pro gra mas lis ta dos aci ma.

Em de zem bro de 2002, logo an tes da ina u gu ra-
ção do go ver no Lula, a sua equi pe de tran si ção, co or-
de na da pelo atu al Mi nis tro da Fa zen da Anto nio Pa loc ci
pre pa rou um re la tó rio re co men dan do a co or de na ção e 
a uni fi ca ção de to dos os pro gra mas de trans fe rên cia
de ren da, in clu in do o que es ta va para ser cri a do para
ser vin cu la do ao Pro gra ma Fome Zero. Essa co or de-
na ção de ve ria tam bém in clu ir a in te gra ção dos pro gra-
mas da União, do Esta do e dos Mu ni cí pi os, como os
exis ten tes em São Pa u lo, des cri tos aci ma. De acor do
com esse re la tó rio, os pro gra mas de vem ter os mes-
mos cri té ri os com re la ção ao ní vel da ren da fa mi li ar per
ca pi ta que per mi te a par ti ci pa ção da fa mí lia, eles de-
vem ser fi nan ci a dos por um fun do uni fi ca do, e o Ca-
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das tro Úni co dos Pro gra mas So ci a is deve ser aper fe i-
ço a do e con so li da do atra vés de uma nova Lei.

Exis te um ris co de o  “car tão do ci da dão”, ou o
“car tão-ali men ta ção”, hoje sen do anun ci a do pela ad -
mi nis tra ção do Lula ser iden ti fi ca do para sem pre
como um sím bo lo de não-ci da da nia, de ex clu são,
como pre vis to pelo de pu ta do fe de ral e eco no mis ta
Anto nio Del fin Net to ma Fo lha de S.Pa u lo (20 de
maio de 2002)? Após con si de rar exa us ti va men te a
me lhor for ma de ga ran tir uma ren da para to dos, após
in te ra gir bas tan te com to dos os mem bros da BIEN,
Ba sic Inco me Eu ro pe an Net work, e mais re cen te-
men te com a USBIG, Uni ted Sta tes Ba sic Inco me Gu -
a ran tee Net work, após ter lido as con tri bu i ções de
Phi lip pe Van Pa rijs, Guy Stan ding, Ja mes To bin, Ja -
mes Edward Me a de, Tony Atkin son, Cla us Offe, e mu -
i tos ou tros, e após ter acom pa nha do de per to as inú -
me ras ex pe riên ci as re a li za das fora do Bra sil e em
mu i tos ou tros pa í ses, fi quei con ven ci do de que a me -
lhor for ma e o me lhor pla no para evi tar o ris co é uma
ren da de ci da da nia bá si ca in con di ci o nal paga igual -
men te a to dos, in de pen den te men te da ori gem, raça,
sexo, ida de, es ta do ci vil ou con di ção só cio-eco nô mi-
ca.11

Con sis ten te men te, em de zem bro de 2001, apre -
sen tei no Se na do Fe de ral do Bra sil um novo pro je to de
lei in tro du zin do uma ren da bá si ca de ci da da nia a par tir
de 2005 a to dos os bra si le i ros re si den tes e mes mo es -
tran ge i ros re si den tes no Bra sil por cin co anos ou mais,
que será paga em pres ta ções igua is, anu al men te, e se
pos sí vel, men sal men te, não im por tan do a sua si tu a-
ção só cio-eco nô mi ca. Mes mo os ri cos re ce be rão a
ren da bá si ca de ci da da nia? Sim. Mas, é cla ro que eles
vão con tri bu ir pro por ci o nal men te mais para eles mes -
mos e to dos tam bém re ce be rão. Qu a is são as gran des
van ta gens des te pro ce di men to?

Pri me i ro, di mi nu i re mos subs tan ci al men te a bu -
ro cra cia en vol vi da de ter que per gun tar a cada um,
para a fi na li da de de re ce ber uma ren da bá si ca, de
quan to cada um está ga nhan do no mer ca do for mal e
no mer ca do in for mal de tra ba lho. Se gun do, se ti ver-
mos um sis te ma sim ples para ex pli car que to dos têm
o di re i to a re ce ber uma ren da bá si ca, in de pen den te-
men te de sua po si ção ou atri bu tos, é pro vá vel que a
abran gên cia do pro gra ma en tre os po bres é ma i or do
que se ti ver mos que es ta be le cer con di ções que, por
exem plo, exis tem nos atu a is pro gra mas de trans fe-
rên cia de ren da. Ter ce i ro, eli mi na re mos qual quer es -
tig ma ou sen ti men to de ver go nha de qual quer pes soa
que pre ci sa ria di zer que ela ga nha ape nas uma cer ta
quan tia de di nhe i ro ou nada, e que, por ca u sa des sa
si tu a ção, ela me re ce essa ren da com ple men tar. Qu -

ar to, com os ins tru men tos tec no ló gi cos da era de in -
for má ti ca e do uso de car tões mag né ti cos, é bas tan te
pro vá vel que os cus tos para a con ces são de ren da
bá si ca para to dos na so ci e da de são me no res do que
se pre ci sás se mos nos pre o cu par com con tro les ad-
mi nis tra ti vos dos me i os para tes te das exi gên ci as.
Qu in to, e mais im por tan te, do pon to de vis ta da dig ni-
da de e li ber da de de cada pes soa, não há dú vi da de
que ela se sen ti rá mu i to me lhor sa ben do de que nos
pró xi mos 12 me ses, e ano após ano des de en tão, ela
terá o di re i to a re ce ber uma ren da mo des ta, su fi ci en te
para aten der as suas ne ces si da des bá si cas, que au -
men ta rá com o pro gres so da eco no mia do país nos
anos se guin tes.

É im por tan te en ten der que a ren da bá si ca de ci -
da da nia é uma re for ma ra di cal na so ci e da de por que
ela trans for ma a re la ção exis ten te en tre uma pes soa
e qual quer em pre ga dor em po ten ci al. Se ela tem uma
ren da ga ran ti da, ela pode res pon der sim ou não ao
em pre ga dor di an te de uma ofer ta de tra ba lho que po -
de ria even tu al men te ser ofen si va, de pre ci a ti va, hu mi-
lhan te, ou que po de ria co lo car a sua vida em ris co.

Duas per gun tas fre qüen tes são sem pre for mu-
la das quan do a idéia da ren da mí ni ma ou bá si ca é
pro pos ta. Por que não ins ti tu ir pro gra mas que cri am
em pre gos? Ha ve rá um in cen ti vo para oci o si da de?

Pri me i ro, a cri a ção de uma ren da bá si ca é bas -
tan te con sis ten te com a cri a ção de um gran de es tí-
mu lo para o cres ci men to da eco no mia numa me lhor
di re ção para ex pan são da ofer ta de bens e ser vi ços
que as pes so as mais pre ci sam, in clu in do ali men ta-
ção.Uma pes qui sa re a li za da en tre os be ne fi ciá ri os do 
pro gra ma de ren da mí ni ma em São Pa u lo mos trou
que 85% de sua ren da adi ci o nal re ce bi da do pro gra-
ma eram gas tos no mes mo dis tri to onde mo ram e que 
70% de suas des pe sas eram gas tos em ali men tos.

Se gun do, por que de ve mos nos pre o cu par tan to
com aque les que têm vo ca ção para se rem pre gui ço-
sos?. Como Ber trand Rus sell men ci o nou, no seu li vro
de 1918 Estra da para Li ber da de, eles são pou cos.
Exis tem mu i tas ati vi da des (como nu tri ção de be bês e
cu i da dos com cri an ças e com ido sos) que são mu i to
im por tan tes e nem sem pre pa gas pelo mer ca do. Exis -
tem tam bém tra ba lhos que não são re co nhe ci dos
pelo mer ca do da mes ma for ma como eles são pro du-
zi dos, tais como as obras de A. Mo di gli a ni e Vin cent
Van Gogh. Mas ain da mais im por tan te, a Cons ti tu i ção
Bra si le i ra, e as da ma i o ria das na ções, re co nhe cem o
di re i to da pro pri e da de pri va da. Isto sig ni fi ca o di re i to
dos pro pri e tá ri os do ca pi tal a re ce ber alu guéis, ju ros
e  lu cros, mes mo sem tra ba lhar. Mas em ge ral eles
tra ba lham e man dam os seus fi lhos para es co la. Por -
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que eles que rem pro gre dir. Se ad mi tir mos que os ri -
cos re ce bam uma ren da mes mo sem tra ba lhar, por -
que não ad mi tir mos que to dos, ri cos e po bres, te-
nham uma ren da bá si ca?

Exis te al gum lu gar no mun do onde uma ren da
igual é paga a to dos como di re i to do ci da dão de par -
ti ci par da ri que za do es ta do? Sim. No Esta do de
Alas ca, nos EUA, des de 1980, com mu i tos re sul ta-
dos po si ti vos. Em 1976, o go ver na dor Jay Ham mond
pro pôs a to dos os ha bi tan tes de Alas ca que eles se -
pa ras sem 50% dos ro yal ti es da ex plo ra ção do pe tró-
leo e ou tros re cur sos na tu ra is para cons ti tu ir um fun -
do que per ten ce ria a to dos os ha bi tan tes do Alas ca.
A pro pos ta foi ace i ta pela Assem bléia Esta du al e por
um re fe ren do po pu lar, com um re sul ta do po si ti vo de
dois por um em fa vor da pro pos ta, na épo ca em Alas -
ca ti nha 300.000 ha bi tan tes. A re ce i ta do Fun do Per-
ma nen te de Alas ca co me çou a ser in ves ti da em tí tu-
los dos Esta dos Uni dos, do Alas ca, em ações dos
EUA e do mer ca do in ter na ci o nal, além de imó ve is..O
va lor do pa tri mô nio lí qui do do fun do au men tou de
US$1 bi lhão, em 1990, para US$25 bi lhões em 2002.

O sis te ma de di vi den dos igua is pa gos anu al-
men te a to dos os re si den tes do Alas ca por um ano
ou mais, pro du ziu cres ci men to eco nô mi co mais es -
tá vel e fez da Alas ca o es ta do mas igua li tá rio de to -
dos os 50 es ta dos nor te-ame ri ca nos. Nos úl ti mos 10
anos, Alas ca dis tri bu iu 6% do seu Pro du to Inter no
Bru to igual men te a to dos os seus ha bi tan tes, que
eram cer ca de 626.000 em 2002. No ano pas sa do o
di vi den do era de US$1.550,00 por pes soa. Como re -
sul ta do, en quan to que nos EUA a ren da mé dia das
20% fa mí li as mais ri cas cres ceu 20%, a ren da mé dia
das 20% fa mí li as mais po bres cres ceu 12%. No
Alas ca, du ran te o mes mo pe río do de 10 anos, as
20% fa mí li as mais ri cas ti ve ram um cres ci men to na
sua ren da mé dia de 7%, en quan to que as 20% fa mí-
li as mais po bres ti ve ram um cres ci men to na sua ren -
da mé dia de 28%. Não há dú vi da de que esta é a ma -
ne i ra cor re ta em di re ção a uma so ci e da de mais jus -
ta, me lho ran do o co e fi ci en te de de si gual da de do
Gini. É ne ces sá ria ape nas uma von ta de po lí ti ca para 
re a li zá-la.

Gos ta ria de con clu ir com al gu mas boas no tí ci as
para aque les que es tão con ven ci dos como eu de
como uma ren da bá si ca po de rá aju dar a cons tru ir so -
ci e da des me lho res. Em de zem bro de 2002, o Se na do
bra si le i ro, com os vo tos de to dos os par ti dos, vo tou
una ni me men te em fa vor do pro je to de lei para in tro du-

zir gra du al men te, a par tir de 2005, uma ren da bá si ca
de ci da da nia, paga igual men te a to dos os bra si le i ros,
e mes mo aos es tran ge i ros re si den tes no Bra sil por 5
anos ou mais, co me çan do por aque les que mais pre -
ci sam, com cri té ri os a se rem es ta be le ci dos pela Câ -
ma ra dos De pu ta dos. Envi da rei os meus me lho res
es for ços para vê-lo apro va do num fu tu ro pró xi mo, de
for ma que o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va pos -
sa as si nar a sua trans for ma ção em lei an tes do Con -
gres so Inter na ci o nal do BIEN –  Ba sic Inco me Eu ro-
pe an Net work em se tem bro de 2004.

É im por tan te no tar que o Pla no de Go ver no do
Lula, apro va do pelo Con gres so Na ci o nal do PT em
2001, en fa ti zou que a ren da mí ni ma e ou tras for mas
de pro gra mas de  trans fe rên cia de ren da de ve ri am se
vis tas como pas sos em di re ção à ren da bá si ca de ci -
da da nia. A de ci são foi re for ça da re cen te men te pela
Re so lu ção de Mar ço de 2003 do Di re tó rio Na ci o nal
do PT (uma re so lu ção apro va da após o meu re tor no
da Ingla ter ra e Nova York). Esta re so lu ção re cen te
tam bém men ci o na que as re for mas da le gis la ção tra -
ba lhis ta, da pre vi dên cia e tri bu tá ria, que se rão apre -
sen ta das bre ve men te ao Con gres so Na ci o nal, de vem
le var em con si de ra ção a cri a ção da ren da bá si ca de
ci da da nia a par tir de 2005.

1 Pa les tra apre sen ta da no Cen ter of Bra zi li an Stu di es, em Lon don
Scho ol of Eco no mics, Uni ver sity of Oxford,  York Uni ver sity, em 3, 
12,13 de fe ve re i ro de 2003, e Key Note Lec tu re na Con fe rên cia
de USBIG-EEA (U.S. Ba sic Inco me Gu a ran tee Net work – 2002
Eas tern Eco no mics Asso ci a ti on), em Nova York , de 21 a 23 de
fe ve re i ro de 2003.
Este tex to cons ti tui a base das mi nhas 4 pa les tras apre sen ta das
nos even tos aci ma men ci o na dos. Gos ta ria de agra de cer os con vi-
tes fe i tos por Prof. Les lie Bet hel, Prof. Antony Atkin son, Prof. Pe -
ter Tow send, Lord Megh nad De sai, Pro fa. Lou i se Ha agh, e Prof.
Karl Win der quist.
2 Se na dor (PT-Par ti do dos Tra ba lha do res / Esta do de São Pa u lo),
Pro fes sor de Eco no mia na Esco la de Admi nis tra ção de Empre sas
de São Pa u lo, da Fun da ção Ge tú lio Var gas, Ph.D. em Eco no mia
pela Mi chi gan Sta te Uni ver sity (USA). 
E-mail:
3 2002 World De ve lop ment Indi ca tors.
4Mi nis té rio de Esta do Extra or di ná ria de Ser gu ran ça Ali men tar e
Com ba te A Fome. Pro gra ma Fome Zero. Do cu men to pre li mi nar
para dis cus são in ter na no CONSEA. Bra sí lia, ver são 30/01/2003
5Uma boa aná li se des ses pro gra mas pode se en con tra da no
IPEA (Insti tu to de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da); SEDH/MJ (Se -
cre ta ria de Esta do dos Di re i tos Hu ma nos do Mi nis té rio da Jus ti-
ça) e MRE (Mi nis té rio das Re la ções Exte ri o res) (2002) A Se gu-
ran ça ali men tar e nu tri ci o nal e o di re i to hu ma no à ali men ta ção no 
Bra sil. Bra sí lia, IPEA.
6SUPLICY, Edu ar do Ma ta raz zo Ren da de Ci da da nia. A sa í da é
pela por ta. São Pa u lo: Cor tez Edi to ra/Fun da ção Per seu Abra mo,
2002, 2º.Edi ção..
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7CASTRO, Jo sué de. Ge o gra fia da fome: o di le ma bra si le i ro: pão
ou aço. Rio de Ja ne i ro: Ci vi li za ção Bra si le i ra, 2001. 318 p. e Ge o po-
lí ti ca da fome: en sa io so bre os pro ble mas de ali men ta ção e de po -
pu la ção do mun do. Rio de Ja ne i ro: Casa do Estu dan te do Bra sil,
1951. 288 p. FURTADO, Cel so. Um pro je to para o Bra sil. 2. ed. Rio
de Ja ne i ro: Saga, 1968. 132 p. PRADO JR.,Caio. For ma ção do Bra -
sil con tem po râ neo: co lô nia. 20. ed. São Pa u lo: Bra si li en se, 1987.
390 p.
8SILVEIRA, Antô nio Ma ria da. “Re dis tri bu i ção da ren da”. Re vis ta
Bra si le i ra de Eco no mia, Rio de Ja ne i ro, v. 29, n. 2, p. 3-15,
abr./jun. 1975.
9BACHA, Edmar Lis boa; UNGER, Ro ber to Man ga be i ra. Par ti ci pa-
ção, sa lá rio e voto: um pro je to de de mo cra cia para o Bra sil. Rio
de Ja ne i ro: Paz e Ter ra, 1978. 75 p.
10CAMARGO, José Már cio. Os mi se rá ve is. Fo lha de S.Pa u lo,
São Pa u lo, 28 mar. 1993. Ca der no Fi nan ças, Se ção Opi nião eco -
nô mi ca, p. 2;  e Po bre za e ga ran tia de ren da mí ni ma. Fo lha de
S.Pa u lo, São Pa u lo, 26 dez. 1991. Ca der no Di nhe i ro, Se ção Opi -
nião eco nô mi ca, p. 2.
11 VAN PARIJS, Phi lip pe (2001). What’s Wrong with a Free
Lunch? Pre fá cio por Ro bert M.So low. New De mo cracy Fó rum Se -
ri es. Bos ton, Be a con Press; (1995). Real fre e dom for all: what (if
any thing) can jus tify ca pi ta lism? Oxford Uni ver sity Press;
(1994).”Au delá so li da ri té. Los fon de ments ét hi ques de l’Etat-pro -
vi den ce et de son dé pas se men te”. Fu tu ri bles, Re vis ta Men sal, nº
184, fe ve re i ro, pp 5-29; (ed.)(1992). Arguing for ba sic in co me: et -
hi cal foun da ti ons for a ra di cal re form. Lon don, Ver so; (1991).
Qu’este-ce qu’’une so cié té jus te? Intro duc ti on à la pra ti que de la
phi lo sop hie po li ti que, Pa ris, Le Se u ill (“La Cou le ur des idées”).
STANDING, Guy (1999).  Glo bal la bour fle xi bi lity: se e king dis tri bu-
ti ve jus ti ce. New York , Ed. St. Mar tins Press.
OFFE, Cla us (1998). “O novo po der “. Veja, São Pa u lo, 04 de
abril; (1992); “A Non pro duc ti vis tic de sign for so ci al po li ci es”. In:
VAN PARIJS, Phi lip pe (ed.). (1991). Arguing for ba si ce in co me: et -
chi cal foun da ti ons for a ra di cal re form Lon don, Ver so.
ATKINSON, Anthony. B. (1998) Po verty in Eu ro pe. New York,
Black well Pu blis hers; (1995) Pu blic eco no mics in ac ti on: the ba sic
in co me/flat tax pro po sal. The Lin dahl lec tu res. New York, Oxford
Uni ver sity Press.
TOBIN, Ja mes (1965). “On The Eco no mic Sta tus of the Ne gro”.
Da e da lus 94(4), Fall 1965, 878-98; (1970). “Ra i sing the Inco mes
of the Poor”. In: GORDON, K. (ed.) (1970). Agen da for The Na ti on.
Was hing ton, DC, Bro o kings Insti tu ti on; (1987). Po li ci es for Pros pe-
rity: Essays in a Key ne si an mode. Cam brid ge,MA, The MIT Press.
MEADE, Ja mes Edward (1935). “Ou tli ne of eco no mic po licy for a
la bour go vem ment.” In: HOWSON,S.(ed) (1988).The col lec ted pa -
pers of Ja mes Me a de. Vo lu me I, Empoly ment and Infla ti on. Lon -
don, Unwin Hyman; (1989). Agat ho to pia: The eco no mics of part -
ners hip. Aber de en, Aber de en Uni ver sity Press.: (1993). Li berty,
equa lity and ef fi ci ency. Apo lo gia pro Agat ho to pia Mea. Lon don,
Mac mil lan Press; (1995). Full em ploy men te re ga i ned? An agat ho-
to pi an dre am. Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press..
12 RUSSELL, B. Pro po sed Ro ads to Fre e dom. So ci a lism, Anar-
chism and Syndi ca lism. New York: Corn wall Press, 1918.
13 GOLDSMITH, Scott. The Alas ka Per ma nent Fund Di vi dend: An
Expe ri ment in We alth Dis tri bu ti on” 9th Inter na ti o nal Con gress BIEN
(Ba sic Inco me Eu ro pe an Net work). Ge ne va, Sep te mer 12th-14th.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – No bre Se na dor Edu ar do Su plicy, a so li ci ta ção
de V. Exª será aten di da, na for ma do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – a Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce-
beu o Avi so nº 451-SGS-TCU/2003, que en ca mi nha
ao Con gres so Na ci o nal có pia do Acór dão nº 342, de
2003-TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec ti vos Re -
la tó rio e Voto que o fun da men tam, re fe ren te à au di to-
ria nas obras de cons tru ção das eclu sas do rio To can-
tins (TC nº 004.068/2002-1).

O ex pe di en te lido, jun ta do ao Avi so do Con gres-
so Na ci o nal nº 81, de 2002, vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu, do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral, o Ofí cio nº S/11 (nº 80/2003, na ori gem),
de 15 do cor ren te, en ca mi nhan do, para os fins pre-
vis tos no art. 52, in ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
có pia do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral da Re pú bli-
ca, da ver são do re gis tro ta qui grá fi co do jul ga men to,
da cer ti dão de trân si to em jul ga do e do acór dão pro -
fe ri do por aque la Cor te, nos au tos do Re cur so
Extra or di ná rio nº 180828, que de cla rou a in cons ti tu-
ci o na li da de da ex pres são “ou re du zir, tem po rá ria ou
de fi ni ti va men te, ou ex tin guir”, cons tan te do art. 1º do 
De cre to-Lei nº 1.724, de 1979, e das ex pres sões
“re du zi-los” e “sus pen dê-los ou ex tin gui-los”, cons-
tan tes do in ci so I do art. 3º do De cre to-Lei nº 1.894,
de 1981 (isen ção ou re du ção fis cal para im por ta ção
e/ou ex por ta ção).

O Expe di en te lido vai à Co mis são de Cons ti tu i-
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia re ce beu do Go ver no do Esta do
de Ron dô nia o Ofí cio nº 12, de 2003 (nº 71, de 2003,
na ori gem), de 8 do cor ren te, sub me ten do à apre ci a-
ção do Se na do Fe de ral o ter mo adi ti vo da rer ra ti fi ca-
ção do con tra to de aber tu ra de cré di to de com pra e
ven da de ati vos, ce le bra dos em 12 de fe ve re i ro de
1998, en tre a União, o Esta do de Ron dô nia, o Ban co
do Esta do de Ron dô nia S.A. e o Ron dô nia Cré di to
Imo bi liá rio S. A., com in ter ve niên cia do Ban co do Bra -
sil, para as res sal vas le ga is ne ces sá ri as em sua re so-
lu ção au to ri za ti va.

O ex pe di en te lido, ane xa do aos pro ces sa dos
dos Pro je tos de Re so lu ção nºs 37 e 47, de 1998, vai à
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.
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É lido o se guin te

OF. Nº 106/03-GLPFL

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, in di co o se na dor João

Ri be i ro para ocu par a vaga do Par ti do da Fren te Li be-
ral–PFL, como su plen te, na Co mis são de Assun tos
So ci a is.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia de sig na o Sr. Se na dor João Ri -
be i ro para in te grar, como su plen te, a Co mis são de
Assun tos So ci a is, nos ter mos do ofí cio lido an te ri or-
men te.

So bre a mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

Ofí cio nº 15/2003 – Blo co

Bra sí lia, 23 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is in di co o Se na dor Pa pa-

léo Paes, ti tu lar, em subs ti tu i ção ao Se na dor Tião Vi a-
na, e o Se na dor Ael ton Fre i tas, su plen te, para in te gra-
rem, como re pre sen tan tes do Blo co de Apo io ao Go -
ver no, a Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú -
bli cos e Fis ca li za ção.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Tião Vi a na, Lí der
do PT, Lí der do Blo co de Apo io ao Go ver no.

Of. Nº 352/03 – LPL 

Bra sí lia, 22 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,

Te nho a hon ra de co mu ni car a V.Exª que o Par ti-
do Li be ral in di ca o De pu ta do Mi guel de Sou za
(PL/RO), na qua li da de de ti tu lar, e o De pu ta do Bis po
Wan der val (PL/SP), na qua li da de de su plen te, em
subs ti tu i ção aos an te ri or men te in di ca dos, para in te-
gra rem a Co mis são Mis ta des ti na da a pro fe rir pa re cer
à Me di da Pro vi só ria nº 118, de 2003, que “Alte ra a Lei
nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996, que dis põe so bre as
res tri ções ao uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mí-

ge ros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as e
de fen si vos agrí co las, nos ter mos do § 4º do art. 220
da Cons tí tu i ção Fe de ral”.

Sen do o que se apre sen ta para o mo men to, re i-
te ro ao ilus tre Pre si den te meus pro tes tos de ele va do
apre ço e dis tin ta con si de ra ção. – De pu ta do Val de mar
Cos ta Neto, Lí der do Par ti do Li be ral.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Se rão fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

Ofí cio nº 322/2003

Bra sí lia, 22 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
So li ci to o des li ga men to do Se nhor De pu ta do

Be ne di to de Lira, Ti tu lar, da Co mis são Mis ta de Pla -
nos, Orça men tos Pú bli cos e fis ca li za ção.

Ao en se jo re no vo pro tes tos de es ti ma e apa re-
ço.

De pu ta do Ro ber to Jef fer son, Lí der do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O ofí cio lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, uma
vez fin do o pra zo fi xa do no pa rá gra fo úni co do art. 254 
do Re gi men to Inter no, sem in ter po si ção do re cur so
ali pre vis to, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 37, de 2001 (nº 303/99,
na Casa de ori gem), que ins ti tui a re a bi li ta ção cri mi-
nal de ofí cio.

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos
De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu-
i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro -
meu Tuma.

É lida a se guin te:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2003

Alte ra a Cons ti tu i ção Fe de ral com a
fi na li da de de es ta be le cer a obri ga to ri e da-
de da re a li za ção de ele i ções em dois tur -
nos nos mu ni cí pi os com mais de cem mil 
ele i to res.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te emen da ao tex -
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O in ci so II do art. 29 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 29.. ................................................
..............................................................
II – ele i ção do Pre fe i to e do Vice-Pre fe-

i to re a li za da no pri me i ro do min go de ou tu-
bro do ano an te ri or ao tér mi no do man da to
dos que de vam su ce der, apli ca das as re gras
do art. 77 no caso de mu ni cí pi os com mais
de cem mil ele i to res;

....................................................(NR)”
Art. 2º Esta Emen da en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção, ob ser va do o dis pos to no
art. 16 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da-
ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal no 4,
de 1993.

Jus ti fi ca ção

A ins ti tu i ção do se gun do tur no é um dos mais sig -
ni fi ca ti vos acer tos de nos so le gis la dor cons ti tu ci o nal.
Po si ci o na-se em nos sa cul tu ra po lí ti ca como fa tor de
equi lí brio e de co e são. Ao com pe lir o ele i to ra do a to mar
po si ção en tre os dois mais vo ta dos, quan do ne nhum
can di da to al can ça a ma i o ria ab so lu ta no pri me i ro tur no,
a se gun da vo ta ção ga ran te a ge ra ção dos efe i tos pró-
pri os de uma ele i ção ma jo ri tá ria: o ven ce dor terá, de
fato, o apo io da ma i o ria, e não de uma par ce la do ele i to-
ra do, ain da que im por tan te e nu me ri ca men te ma i or do
que qual quer ou tra. O se gun do tur no im pe de que um
re sul ta do ti pi ca men te pro por ci o nal seja to ma do como
ma jo ri tá rio. Por con se guin te, é um dos mais im por tan tes
ga ran tes da go ver na bi li da de en tre nós.

O le gis la dor cons ti tu ci o nal, como é sa bi do, não 
de ter mi nou a re a li za ção de se gun do tur no, em ele i-
ções para o Exe cu ti vo Mu ni ci pal, se não en tre os ele i-

to ra dos que so mam mais de du zen tos mil mem bros.
Tal li mi ta ção quan ti ta ti va re pou sa so bre duas ra zões
di re ta men te li ga das. Ini ci al men te, há que se le var
em con ta o cus to da re a li za ção do se gun do tur no.
Em se gun do lu gar, ob ser ve-se que tais cus tos ape -
nas são le va dos em con ta lá onde as cir cuns tân ci as
o su ge rem, a sa ber, em mu ni cí pi os cuja so ci e da de
po lí ti ca, em ter mos quan ti ta ti vos e qua li ta ti vos, não
de man da as sal va guar das que o se gun do tur no traz
con si go.

Esta Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal
emer ge como fun ção da al te ra ção do di ag nós ti co
qua li ta ti vo ex pres so aci ma. Nos quin ze anos de cor-
ri dos des de a pro mul ga ção de nos sa Lei Ma i or, a
cons te la ção de in te res ses po lí ti cos, eco nô mi cos,
cul tu ra is etc., que for mam a re a li da de de nos so te -
ci do so ci al, tem-se to ma do, pro gres si va men te,
mais com ple xa. A ten dên cia é que tal com ple xi da de
ga nhe ex pres são mes mo em gru pos so ci a is quan ti-
ta ti va men te pe que nos. Di zen do de ou tro modo: os
fa to res que jus ti fi cam a ins ti tu i ção do se gun do tur no
co me çam a sur gir, cada vez mais, em gru pos so ci a-
is me no res.

Esse fato de man da, a nos so ju í zo, res pos ta rá pi-
da des ta Casa Le gis la ti va, no sen ti do de es ten der o
ins tru men to es ta bi li za dor que é o se gun do tur no até lá
onde as re la ções so ci a is, por te rem atin gi do um novo
pa ta mar de com ple xi da de, ame a çam con cre ti zar o
pro ble ma aven ta do an te ri or men te: o can di da to com
mais vo tos ven ce, não sen do ele de ten tor da con fi an-
ça, po rém, se não de uma par ce la de mar ca da da po pu-
la ção. Qu an do a com ple xi da de de in te res ses, con for-
me vi mos, não é sig ni fi ca ti va, isso não re pre sen ta ma i-
o res pro ble mas. Em épo cas de rá pi do e in ten so ama -
du re ci men to po lí ti co, como vi mos, um gro tão dis tan te
pode sur pre en der em ter mos de di ver si da de de in te-
res ses so ci a is pre sen tes.

Enfim, No bres co le gas, acre di ta mos ha ver in di-
ca do a ra zão su fi ci en te da ado ção da me di da pro pos-
ta. A ins ti tu i ção do se gun do tur no para as ele i ções
dos Exe cu ti vos cu jos mu ni cí pi os te nham mais de cem 
mil ele i to res é mais um pas so, den tre os mu i tos que já 
de mos e os que ha ve re mos de dar, para a con so li da-
ção da de mo cra cia subs tan ti va, e não ape nas for mal,
en tre nós, bra si le i ros.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se-
na dor Sér gio Zam bi a si.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................ ...................................................
Art. 29. O Mu ni cí pio re ger-se-á por lei or gâ ni ca,

vo ta da em dois tur nos, com o in ters tí cio mí ni mo de
dez dias, e apro va da por dois ter ços dos mem bros da
Câ ma ra Mu ni ci pal, que a pro mul ga rá, aten di dos os
prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção, na Cons -
ti tu i ção do res pec ti vo Esta do e os se guin tes pre ce i-
tos:

...........................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da

Cons ti tu ci o nal nº 16, de 4-6-97:
“II – ele i ção do Pre fe i to e do Vice-Pre-

fe i to re a li za da no pri me i ro do min go de ou tu-
bro do ano an te ri or ao tér mi no do man da to
dos que de vam su ce der, apli ca das as re gras
do art. 77, no caso de Mu ni cí pi os com mais
de du zen tos mil ele i to res;”

(*) Re da ção dada pela Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 4, de 14-9-93:

“Art. 16. A lei que al te rar o pro ces so
ele i to ral en tra rá em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção, não se apli can do à ele i ção que
ocor ra até um ano da data de sua vi gên cia.”

...........................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons-

ti tu ci o nal nº 16, de 4-6-97:
“Art. 77. A ele i ção do Pre si den te e do

Vice-Pre si den te da Re pú bli ca re a li zar-se-á,
si mul ta ne a men te, no pri me i ro do min go de
ou tu bro, em pri me i ro tur no, e no úl ti mo do-
min go de ou tu bro, em se gun do tur no, se
hou ver, do ano an te ri or ao do tér mi no do
man da to pre si den ci al vi gen te.

...........................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca -
ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções cons tan tes
nos arts. 325 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João
Alber to Sou za, do PMDB do Esta do do Ma ra nhão, por 
ces são da Se na do ra Iris de Ara ú jo.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, subo a
esta tri bu na para fa zer uma ho me na gem a um ami go
e ho mem pú bli co, a um es ta dis ta. Eu gos ta ria de dar
às mi nhas pa la vras a fe i ção de um de po i men to para a 
His tó ria do nos so País. Dia 24 de abril co me mo ra-se o 
ani ver sá rio do Pre si den te da Casa, José Sar ney.

Nas ci do no in te ri or do Ma ra nhão, na ci da de de
Pi nhe i ro, de pai ma ra nhen se e mãe per nam bu ca na,
neta de por tu gue sa, ori un da de Pó voa do Var zim, ter -
ra de Eça de Qu e i roz. Em vir tu de da pro fis são do pai,
Pro mo tor de Jus ti ça, co nhe ceu a re a li da de do Esta do
ain da cri an ça. Em São Luís pros se gue sua for ma ção
es co lar no ve lho Co lé gio São José e, de po is, na Fa -
cul da de de Ciên ci as Ju rí di cas e So ci a is, como era
cha ma da à épo ca a Fa cul da de de Di re i to.

Já na ju ven tu de, abra çou a ca u sa da cul tu ra, mi -
li tan do em mo vi men tos de re no va ção ar tís ti ca, sen do
um dos prin ci pa is lí de res do Cen tro Cul tu ral Gon çal-
ves Dias, ao lado do po e ta Ban de i ra Tri bu zi. Ao lado
de Fer re i ra Gul lar, Frank lin de Oli ve i ra, Jo sué Mon tel-
lo, con tri bu iu para con so li dar a po si ção do Ma ra nhão
como ce le i ro de in te lec tu a is, a exem plo do que ocor -
re ra an tes a par tir do cha ma do Gru po Ma ra nhen se,
com pos to por João Lis boa, Odo ri co Men des e So te ro
dos Reis. O Ma ra nhão, que já le gou ao Bra sil um dos
ma i o res po e tas ro mân ti cos da nos sa li te ra tu ra – Gon -
çal ves Dias –, e um gê nio que se an te ci pou ao Mo der-
nis mo, Sou sân dra de. José Sar ney es cre veu ver sos e
en sa i os pu bli ca dos em pe rió di cos lo ca is.

Ingres sou na po lí ti ca, como De pu ta do Fe de ral,
nos idos dos anos 50, com ape nas 22 anos. Exer ceu
man da to na Câ ma ra Alta por vá ri as le gis la tu ras. Em
1965, ar ros tan do inú me ras di fi cul da des, ven ce a oli -
gar quia ins ta la da no po der ha via mais de 20 anos,
ele gen do-se, de po is de uma cam pa nha em pol gan te,
Go ver na dor do Esta do do Ma ra nhão, o mais novo go -
ver na dor do Bra sil, ele i ção ga nha no pri me i ro tur no.

Srªs e Srs. Se na do res, aqui eu gos ta ria de dar, à 
gui sa de de po i men to, al gu mas in for ma ções que pou -
cos co nhe cem e que são re le van tes, não só para de li-
ne ar o per fil de José Sar ney, mas para re gis trar para a 
His tó ria a con du ta co ra jo sa de um po lí ti co que ti nha
de ad mi nis trar con tra di ções e di fe ren ças, sem fa zer
con ces sões de prin cí pi os re la ti va men te a con vic ções
pro fun das so bre de mo cra cia, li ber da de e di re i tos hu -
ma nos.

José Sar ney, ha via sido da “Bos sa Nova” da
UDN – a ala pro gres sis ta da que la agre mi a ção –, que
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de fen dia po si ções fir mes em de fe sa da par ti ci pa ção
po pu lar do pro ces so po lí ti co, das li ber da des pú bli cas
do de sen vol vi men to do Bra sil.

A Re vo lu ção de 1964 con ce deu aos Go ver na-
do res de Esta dos o po der de usa rem os Atos Insti tu ci-
o na is para per se gui rem seus ad ver sá ri os. O en tão
Go ver na dor José Sar ney foi o úni co go ver na dor a não 
usar, de li be ra da men te, tais Atos Insti tu ci o na is. E
mais: por oca sião da pro mul ga ção do AI-5, de tris te
me mó ria, foi à te le vi são e anun ci ou o seu de sa cor do
com aque le ins ti tu to ju rí di co de ex ce ção. De re tor no à
re si dên cia ofi ci al do go ver no, pe diu à es po sa, Dona
Marly, para de i xar as ma las pron tas, por que não po -
de ria pre ver o re sul ta do de seu po si ci o na men to con -
tra o ar bí trio.

O Ma ra nhão, sob o go ver no de José Sar ney, ex -
pe ri men tou a ma i or fase de de sen vol vi men to, em to -
dos os cam pos, ja ma is co nhe ci do até en tão. Cri ou
nova men ta li da de, po lí ti cas pú bli cas con di zen tes. Foi
o pri me i ro Go ver na dor da que le Esta do a ado tar pla -
ne ja men to es tra té gi co, o que era uma ino va ção. Cri -
ou, em con se qüên cia, um ór gão en car re ga do do pla -
ne ja men to com vis tas a cum prir as me tas de sen vol vi-
men tis tas. Re flo res ce ram a cul tu ra e a es pe ran ça.

Ou tro fato im por tan te que aqui re gis tro diz res -
pe i to ao sa u do so Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de
Oli ve i ra. Jus ce li no, cas sa do, pro i bi do de dar de cla ra-
ções, ao pas sar por um de ter mi na do Esta do da Fe de-
ra ção, cujo di ri gen te ha via sido Mi nis tro do seu Go-
ver no, di an te da in sis tên cia dos jor na lis tas para que
des se uma de cla ra ção, ape nas dis se: “De i xo um
abra ço para o Go ver na dor”. O Go ver na dor, ao ler a
de cla ra ção nos jor na is, ex cla mou, com te mor até
com pre en sí vel na que les anos de chum bo: “Um abra -
ço logo para mim?!”

Pois bem! Dali, Jus ce li no foi ao Ma ra nhão a tí tu-
lo pri va do. Qu an do Sar ney sou be que Jus ce li no en-
con tra va-se em São Lúís, con vi dou-o ao pa lá cio, e o
re ce beu cha man do-o de “Meu Pre si den te”, re cep ção
e fra se de boas-vin das pu bli ca das na im pren sa no dia 
se guin te. Não, José Sar ney não fa zia con ces sões de
prin cí pi os! Os opo si to res de José Sar ney e os quar te-
le i ros de plan tão logo se apres sa ram, co mu ni can do
tal fato ao go ver no da Re vo lu ção. Cri ou-se logo um
cli ma e um bur bu ri nho da pos sí vel cas sa ção de José
Sar ney. Sar ney vol ta à te le vi são, des sa vez para
anun ci ar ao povo do Ma ra nhão que en tra ra no go ver-
no de ca be ça er gui da e dele sa i ria de ca be ça er gui da
se pre ci so fos se, ten do, in clu si ve, con vo ca do o
vice-Go ver na dor para a pos si bi li da de de as su mir o
go ver no na even tu a li da de da cas sa ção. Mas José
Sar ney não ti tu be ou.

Como Se na dor da Re pú bli ca – fato que pou cos
co nhe cem – José Sar ney re ce beu vá ri as ve zes a cú -
pu la di ri gen te do PCB, par ti do que se en con tra va na
clan des ti ni da de e que ti nha nele, José Sar ney, um in -
ter lo cu tor vá li do, con fiá vel e res pe i tá vel.

Alça do, por for ça das cir cuns tân ci as, à con di ção
de pri me i ro ma gis tra do do Bra sil, sou be, com pa ciên-
cia e sa be do ria, re a li zar, sem tra u mas, a tran si ção do
re gi me de ex ce ção para a de mo cra cia. Não per se-
guiu, até por que tal tra ço não faz par te nem de seu
ca rá ter nem de seu fa zer po lí ti co. Esta be le ceu o plu ri-
par ti da ris mo, le ga li zou o PCB, re ti rou da clan des ti ni-
da de a União Na ci o nal dos Estu dan tes (UNE), le ga li-
zan do-a igual men te. Con ci li ou po li ti ca men te o seu
Esta do, apo i an do o ma i or opo si tor ao Go ver no. Ain da
como Pre si den te da Re pú bli ca, teve a co ra gem de cri -
ar o Pla no Cru za do, que veio pro por ci o nar ou tros pla -
nos, e que pos si bi li tou à po pu la ção de ba i xa ren da
ad qui rir bens mó ve is e imó ve is que ja ma is po de ri am
ser ad qui ri dos em ou tra cir cuns tân cia, pro pi ci an do
gran de re dis tri bu i ção de ren da no Bra sil. Mas o prin ci-
pal con tri bu to do Pla no Cru za do não se deu no cam -
po eco nô mi co, mas no po lí ti co. A par tir dele, ini ci-
ou-se o pro ces so de cons tru ção da ci da da nia, sur gin-
do, por ini ci a ti va po pu lar, os “fis ca is do Sar ney”. Era a
cons ciên cia ci da dã que aflo ra va no bojo da ini ci a ti va
go ver na men tal. A so ci e da de fis ca li zan do a pró pria
so ci e da de, den tro dos in te res ses ma i o res, na pro te-
ção dos mais fra cos e dos in te res ses di fu sos.

No pla no da po lí ti ca ex ter na, José Sar ney teve
po si ções ar ro ja das. Foi um dos ar qui te tos do Mer co-
sul, sem, diga-se, a par ti ci pa ção dos Esta dos Uni dos
da Amé ri ca. De fen deu a so be ra nia do Esta do bra si le i-
ro e a in de pen dên cia da nos sa po lí ti ca ex ter na. De-
fen deu o es ta be le ci men to de re la ções di plo má ti cas
com to dos os po vos do mun do. Con tri bu iu for te men te
para as se gu rar ao Bra sil a sua po si ção de li de ran ça
na Amé ri ca La ti na.

José Sar ney diz sem pre que faz po lí ti ca como
mis são e li te ra tu ra por vo ca ção. Po e ta e fic ci o nis ta in -
ter na ci o nal men te re co nhe ci do, en ri que ceu a li te ra tu-
ra pá tria com obras que nos or gu lham a to dos, me re-
ce do ras que são de elo gi os por par te de opi niões
aba li za das de crí ti cos e in te lec tu a is como Darcy Ri -
be i ro, Levi-Stra uss, Alça da Ba tis ta, e ou tros, mu i tos
ou tros. Cro nis ta, le mos às sex tas-fe i ras, na Fo lha de
S.Pa u lo, tex tos com seu in con fun dí vel es ti lo, leve e
bem-hu mo ra do. É mem bro da Aca de mia Bra si le i ra de 
Le tras a jus to tí tu lo.

Srªs e Srs. Se na do res, em bo ra de re co nhe ci da
li de ran ça po lí ti ca, José Sar ney res pe i ta pro fun da-
men te a opi nião de seus li de ra dos. Se aju da a ele ger

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  24 08459ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL416     



um go ver nan te, não pro cu ra in ter fe rir na sua ad mi nis-
tra ção, e só opi na se con vi da do a fazê-lo. Se os fi lhos
es tão na po lí ti ca, tal vez te nham tido nele o exem plo,
mas não fo ram por ele in tro du zi dos. José Sar ney de i-
xou a cada um a es co lha de seu ca mi nho, e em vá ri as
oca siões di ver giu po li ti ca men te dos pró pri os fi lhos.
José Sar ney não é es ti va dor de ódio nem de ran co-
res. É ho mem de con ci li a ção, de uni da de, de diá lo go
quan do se tra ta dos in te res ses ma i o res da so ci e da de
e do País. Nun ca se re fe re des res pe i to sa men te a ad -
ver sá ri os. Con vi ve res pe i to sa men te com as di ver gên-
ci as, com as di fe ren ças. E essa é a mar ca de uma
cons ciên cia pro fun da men te de mo crá ti ca.

Embo ra não ten do sido de pu ta do es ta du al, na
Assem bléia Le gis la ti va do Ma ra nhão está gra va da
uma fra se sua que é la pi dar: “Sem Par la men to, não
há de mo cra cia”.

José Sar ney, o ho mem, o es ta dis ta, o es cri tor.
Ho mem sim ples que sabe con ver sar com os ho mens
sim ples de seu País. Escri tor de gló ri as, que tran si ta
com de sen vol tu ra nos me i os in te lec tu a is da Eu ro pa.
José Sar ney, um exem plo para mu i tos de nós. Pa ra-
béns, Pre si den te, por mais um ani ver sá rio!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Ro meu
Tuma, do Par ti do da Fren te Li be ral do Esta do de São
Pa u lo.

V. Exª dis põe de até vin te mi nu tos, Se na dor Ro -
meu Tuma.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, peço li cen ça ao Se na-
dor João Alber to para in cor po rar–me à ho me na gem
que, com tan ta cla re za e jus te za, S. Exª fez ao nos so
Pre si den te José Sar ney.

Tra ba lhei com S. Exª du ran te cin co anos como
Di re tor da Po lí cia Fe de ral, em um re la ci o na men to de
res pe i to mú tuo, e dele re ce bi toda a li ber da de para
exer cer, com dig ni da de e res pe i to, a fun ção que me
con fi ou. Te nho o Pre si den te Sar ney como um gran de
ami go e con se lhe i ro. Por isso me emo ci o nei du ran te a 
des cri ção que V. Exª fez dos va lo res do Pre si den te
Sar ney.

O Sr. João Alber to Sou za (PMDB – MA) –
Ape sar de não ser um apar te, Se na dor Ro meu Tuma,
in cor po ro ao meu pro nun ci a men to as pa la vras de V.
Exª.

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Mu i to obri -
ga do.

Sr. Pre si den te Edu ar do Si que i ra Cam pos, agi-
mos bem ao apro var, no úl ti mo dia 15 de abril, o pro je-
to de lei apre sen ta do por nos so Pre si den te, Se na dor
José Sar ney, que ele va de 30 para 40 anos o tem po
má xi mo de cum pri men to das pe nas pri va ti vas de li -
ber da de e au men ta a san ção para ho mi cí di os qua li fi-
ca dos, en tre eles o pra ti ca do con tra ma gis tra dos,
mem bros do Mi nis té rio Pú bli co, ju ra dos e po li ci a is.

Ain da no mes mo dia 15 de abril, o ilus tre Se na-
dor Ney Su as su na de fen deu pro pos ta de emen da à
Cons ti tu i ção de sua au to ria que ins ti tui pri são per pé-
tua e que, por re cur so, foi en ca mi nha da à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. S. Exª res sal tou,
des ta tri bu na, que não po de mos “per ma ne cer na re -
tó ri ca en quan to os ban di dos au men tam o tom” e me -
tra lham até cri an ças nas ruas. Inde fe ri do foi o seu pe -
di do, em ra zão de a nos sa Cons ti tu i ção, nas cláu su-
las pé tre as, es ta be le cer que não ha ve rá pe nas de ca -
rá ter per pé tuo.

O Se na dor Luiz Otá vio, tam bém ocu pan do a tri -
bu na, fez uma des cri ção dra má ti ca do que vem ocor -
ren do no Rio de Ja ne i ro. Fa lou até da pos si bi li da de de 
in ter ven ção e de uma pro pos ta, um pou co an gus ti o sa
para nós to dos, de trans for mar o Esta do do Rio de Ja -
ne i ro em um ter ri tó rio, em ra zão da ação, qua se im -
pos sí vel de ser con tro la da, da cri mi na li da de. Acre di to
na Go ver na do ra Ro si nha, acre di to nos mem bros dos
Po de res Le gis la ti vo, Ju di ciá rio e Exe cu ti vo do Rio de
Ja ne i ro, que te rão, com o apo io dos ou tros go ver nan-
tes e prin ci pal men te do Go ver no Fe de ral for ças para
ven cer, ob je ti va men te, a cri mi na li da de, que cres ceu
vi o len ta men te. Não pen so que se tra te de uma guer -
ra, mas de uma ação de le té ria da mar gi na li da de para
le var o po der cons ti tu í do ao des cré di to e a um de sa fio
per ma nen te, para an gus ti ar a po pu la ção e as sus-
tá-la, e aco var dar, se é que isso é pos sí vel, o sis te ma
de se gu ran ça do Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Go ver no Fe de ral pro pôs, à épo ca das re u-
niões e con ver sas a res pe i to do as sun to, que a Po lí cia
Fe de ral não fi zes se ape nas uma in ter ven ção no Esta -
do, como aqui foi dito, mas que to mas se con ta de todo 
o sis te ma de se gu ran ça, de sig nan do, as sim, o Se cre-
tá rio de Se gu ran ça e o Co man dan te da PM e da Po lí-
cia Fe de ral.

Não vou en trar no mé ri to des se fato, por que o
as sun to foi dis cu ti do aqui e a Go ver na do ra não o ace -
i tou – tem ra zões para não o fa zer. Mas es sas são co i-
sas que não po dem fi car no es que ci men to, pois há
pro va ca bal de que há ne ces si da de de se aju dar o Rio 
de Ja ne i ro a com ba ter a cri mi na li da de que, ou sa da-
men te, ten ta di mi nu ir a ca pa ci da de de re a ção do
Esta do e, a cada ins tan te, trans for má-lo pra ti ca men te
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numa pri são da so ci e da de ci vil cons ti tu í da e da que les
que le gal men te agem no Esta do.

O Se na dor De mos te nes Tor res, ain da on tem,
usan do a tri bu na, re fe riu-se a vá ri os itens que de vem
ser al te ra dos, prin ci pal men te no sis te ma pe ni ten ciá-
rio, e a um pro je to que apre sen tei a esta Casa so bre o 
por quê da vi de o con fe rên cia.

O Se cre tá rio de Se gu ran ça do Esta do de São
Pa u lo, Dr. Sa u lo, e o Go ver na dor Ge ral do Alckmin
mos tra ram-me a gran de des pe sa e pra ti ca men te a
imo bi li da de dos po li ci a is que fa zem es col tas em dis -
tân ci as enor mes, con du zin do pre sos sob se gu ran ça
para pres tar de po i men to nas vá ri as co mar cas do
Esta do de São Pa u lo. Isso é, sem dú vi da ne nhu ma,
uma te me ri da de, por que jul go a fuga e o res ga te de
pre sos como im pu ni da de da cri mi na li da de.

A vi de o con fe rên cia eli mi na ria a pre sen ça do juiz 
numa sala de au diên cia, o que al guns pro põem e po -
de ria co lo car em ris co a sua vida den tro de uma pri -
são que não lhe ofe re ces se se gu ran ça ir res tri ta. Nes -
se caso, ape nas a pre sen ça da po lí cia den tro do pre -
sí dio po de ria ga ran tir as au diên ci as.

Tive opor tu ni da de de fa zer al gu mas ex pe riên ci-
as com a vi de o con fe rên cia no Inter le gis e ob ser vei
que é efi ci en te, cla ra e da ria, sem dú vi da, tran qüi li da-
de e se gu ran ça ao juiz nos seus in ter ro ga tó ri os. Tam-
bém não fa ci li ta ria a fuga ou o res ga te de pre sos du -
ran te suas lo co mo ções, além de eli mi nar as des pe-
sas e os cus tos das re mo ções que são fe i tas di a ri a-
men te, prin ci pal men te no meu Esta do.

Qu an do pre si di a Co mis são Espe ci al de Rou bo
de Car gas, es ti ve em al guns Esta dos do Nor te, para
onde fora mar ca da a oi ti va dos en vol vi dos, mas os
pre sos lá não che ga vam, por que fu gi am du ran te a
sua re mo ção ou, às ve zes, sa íam pela por ta da fren te
dos pre sí di os.

Os fa tos que ci tei acon te ci dos nes te ple ná rio re -
fle tem o cla mor ge ral con tra a in se gu ran ça, que se
ouve em to das as ca ma das so ci a is e em to dos os ní -
ve is do po der. A cul pa é atri bu í da ora à po lí cia, ora à
Jus ti ça, mas nem to dos se de ram con ta de que o mais 
gra ve as pec to do pro ble ma – a im pu ni da de in cen ti va-
do ra – está vin cu la do aos ar ti gos do Có di go Pe nal re -
la ti vos aos li mi tes para per ma nên cia dos de lin qüen-
tes vi o len tos na ca de ia e que lhes pro por ci o nam ab -
sur das be nes ses nas re gras de pres cri ção dos de li tos
e de li ber da de con di ci o nal.

Não im por ta se as pe nas so mam cen te nas de
anos. Ao ser con de na do à pri me i ra de trin ta anos – ou 
de qua ren ta anos, se apro va do o pro je to do Pre si den-
te José Sar ney – ou a vá ri as pe nas cuja soma ul tra-

pas se tais li mi tes, o ban di do sabe que es ta rá imu ne a
no vas con de na ções. Assim, quem for con de na do por
um la tro cí nio ou um ho mi cí dio qua li fi ca do pode co me-
ter tan tos ou tros de li tos quan tos lhe aprou ver. Pode
até “ven der”, im pu ne men te, con fis sões de ou tros cri -
mes que não co me teu. É o que está acon te cen do,
não ao ar re pio da lei, mas sim com o seu be ne plá ci to.
Além dis so, nem os trin ta anos pre ci sa rá cum prir, de -
po is da uni fi ca ção das pe nas, gra ças aos be ne fí ci os
que lhe des ti na a le gis la ção pe nal.

No dia 26 de mar ço do ano pas sa do, apre sen tei
pro je to de lei, que tra mi ta em grau ter mi na ti vo na Co -
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, com o
ob je ti vo de aca bar com essa or gia de im pu ni da de,
com essa bur la do Di re i to Pe nal que in va li da na prá ti-
ca, há dé ca das, toda ini ci a ti va do Le gis la ti vo para for-
ta le cer a pro te ção do Esta do à vida e ao pa tri mô nio
dos ci da dãos.

Em sín te se, meu pro je to obri ga o cum pri men to
do so ma tó rio de pe nas, com li mi te de 48 (qua ren ta e
oito) anos, blo que ia vál vu las de es ca pe exis ten tes na
pres cri ção e es ta be le ce no vas re gras para ob ten ção
de li ber da de con di ci o nal nos ca sos de cri me do lo so
co me ti do com vi o lên cia ou gra ve ame a ça à pes soa.
Des ti na-se a re sol ver um pa no ra ma ju rí di co de le té rio,
que cri ou si tu a ção in trans po ní vel para a Jus ti ça e a
re pres são cri mi nal de vi da pelo Esta do.

Re pi to: atu al men te, se um de lin qüen te co me te
um cri me gra ve – ho mi cí dio qua li fi ca do ou es tu pro se -
gui do de mor te, por exem plo –, a pena que cum pri rá
será a mes ma que re ce be ria se ti ves se co me ti do
dois, três, dez ou qual quer nú me ro de cri mes da mes -
ma na tu re za. Nes sa si tu a ção, a lei não tem mais qual -
quer po der de dis su a são so bre ele. 

Além dis so, por exem plo, se pra ti ca dez rou bos
num mes mo ano e re ce be uma pena de sete anos por 
cada de li to, bas ta que fi que fo ra gi do por doze anos e
re a pa re ça de po is des se pra zo. Esta rá li vre e fora do
al can ce da Jus ti ça, por que o art. 119 do Có di go diz:
“No caso do con cur so de cri mes, a ex tin ção da pu ni bi-
li da de in ci di rá so bre a pena de cada um iso la da men-
te.” E doze anos é o tem po de pres cri ção da pena in fe-
ri or a oito anos (arts. 109 e 110 do Có di go Pe nal). Ou
seja, o cri mi no so tro ca uma pena de se ten ta anos por
um “de sa pa re ci men to” de ape nas doze anos. No fi nal,
vi ve rá tran qüi lo com a ri que za que hou ver ame a lha do
com seus cri mes.

Na jus ti fi ca ção de meu pro je to, sa li en tei ser evi -
den te que essa es drú xu la si tu a ção ju rí di ca, in tro du zi-
da no Có di go pela Lei nº 7.209, de 11 de ju lho de
1984, não con ta ria, hoje, com o apo io da so ci e da de,
di an te da in se gu ran ça que o País atra ves sa. Pro va
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dis so é a rá pi da apro va ção do pro je to for mu la do por
nos so Pre si den te.

Meu pro je to de ter mi na o re tor no ao prin cí pio de
so ma tó rio das pe nas. Mas, para li mi tá-lo, in tro duz
uma dis po si ção co mum em pa í ses que ad mi tem pe -
nas al tas de pri va ção de li ber da de. Ou seja: no mo-
men to da con de na ção, a au to ri da de ju di ci al pre ci sa rá
de cla rar o tem po mí ni mo de cum pri men to – isto é, o
tem po de pro va – para que o ape na do pos sa re que rer
li ber da de con di ci o nal.

Nas con de na ções su pe ri o res a trin ta anos, o
tem po mí ni mo de pro va será de vin te anos. Não po de-
rá, po rém, ul tra pas sar dois ter ços da pena ou o li mi te
de qua ren ta e oito anos, que ob je ti va su prir, em par te,
o en ten di men to atu al de que nin guém deve fi car pre -
so por toda a vida. A ida de mé dia dos au to res dos cri -
mes mais gra ves está em tor no de vin te anos. Como a 
so bre vi da do ho mem bra si le i ro, nes sa ida de, está
pró xi ma de qua ren ta e nove anos, o ape na do terá a
chan ce de cum prir, sol to, o res tan te da pena.

Em me a dos do ano pas sa do, a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia de sig nou o Exmº
Se na dor José Fo ga ça para re la tar o meu pro je to. O
pa re cer de S. Exª é fa vo rá vel à apro va ção por con si-
de rá-la “ex tre ma men te opor tu na”. Infor ma ain da que
a pro po si ção não re ce beu emen das no pra zo re gi-
men tal e “não con tra ria prin cí pi os cons ti tu ci o na is,
nem fere dis po si ções in fra cons ti tu ci o na is”.

O pa re cer lem bra que a pro po si tu ra in ves te con -
tra o ins ti tu to ju rí di co da uni fi ca ção das pe nas no caso 
do con cur so de cri mes e da pres cri ção: “Sua ar gu-
men ta ção é con sis ten te, e as su ges tões que ofe re-
cem são cri a ti vas e, no nos so jul ga men to, ju ri di ca-
men te cor re tas. Além dis so, cre mos que as so lu ções
apre sen ta das vêm ao en con tro do que a so ci e da de
as pi ra”, ates tou o pa re cer do Se na dor José Fo ga ça.

O pre cla ro Re la tor ter mi na por afir mar: ”Como
fun da men to de toda a dis cus são está o prin cí pio cons -
ti tu ci o nal que veda as pe nas de ca rá ter per pé tuo. O
au tor não o diz, mas está im plí ci to em seu pro je to que 
ele dis cor da da in ter pre ta ção que tem sido dada a
esse co man do cons ti tu ci o nal. Como ele, es ta mos
tam bém con ven ci dos de que a Cons ti tu i ção Fe de ral,
quan do veda as pe nas de ca rá ter per pé tuo, re fe re-se
à co mi na ção das pe nas para cada de li to e não à pena 
ge ne ri ca men te en ten di da como exe cu ção pe nal. É
esse úl ti mo en ten di men to que tem cri a do as si tu a ções
ju ri di ca men te ab sur das, ci ta das pelo par la men tar”.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con si de-
rem este meu pro nun ci a men to como um ape lo no
sen ti do da apro va ção do PLC nº 67, de 2002, com a
má xi ma ur gên cia. Aqui não ex ter no ne nhu ma dose de 

va i da de pes so al, mes mo por que a des co nhe ço. Os
no bres Pa res sa bem que te nho de di ca do a ma i or par-
te de mi nha exis tên cia ao for ta le ci men to da se gu ran-
ça pú bli ca por en ten dê-la, quan do com bi na da com a
edu ca ção, sa ú de, jus ti ça, li ber da de dos ci da dãos e
ga ran tia dos di re i tos in di vi du a is e co le ti vos, como um
dos prin cí pi os que ali cer çam o Esta do mo der no. Sem
ela, to dos os de ma is va lo res pe re cem, tor na-se im-
pos sí vel vi ven ci ar um Esta do De mo crá ti co de Di re i to.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra, como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Se na dor Arthur Vir gí lio, a Mesa es cla re ce que
exis te uma lis ta de Lí de res ins cri tos. Por tan to, em bre -
ve, a Mesa aten de rá a V. Exª, na for ma do Re gi men to
Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Mu i to
obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa es cla re ce que há a ins cri ção de qua tro
Lí de res. Além dis so, qua tro Srs. Se na do res fa rão co -
mu ni ca ções ina diá ve is. Há uma ex ten sa Ordem do
Dia, com vo ta ções no mi na is. Por isso, a Mesa pede a
com pre en são dos Srs. Lí de res e dos Srs. Se na do res
ins cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is tan to na ob-
ser vân cia do tem po, quan to na opor tu ni da de em que
a Mesa irá con ce der a pa la vra a S. Exªs. Ire mos co -
me çar a Ordem do Dia exa ta men te às 15h45min.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Iris de Ara ú jo,
pri me i ra Lí der ins cri ta, que fa la rá pela Li de ran ça do
PMDB, por cin co mi nu tos, para co mu ni ca ção ur gen te,
de in te res se par ti dá rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, 
alí nea a, do Re gi men to Inter no.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, o de sem pre go as so ma, na atu a li-
da de, como um dos pro ble mas so ci a is mais pre o cu-
pan tes no Bra sil, as sim como na ma i o ria dos de ma is
pa í ses. O avas sa la dor avan ço tec no ló gi co, a au to ma-
ção das ca de i as pro du ti vas, a dis se mi na ção da in for-
má ti ca vêm acar re tan do, ao lon go dos úl ti mos anos, o 
de sa pa re ci men to de mi lhões e mi lhões de pos tos de
tra ba lho. Como se não bas tas sem as fu nes tas con se-
qüên ci as da mo der ni za ção pro du ti va so bre o mer ca-
do de tra ba lho, as sis ti mos ain da, no pe río do mais re -
cen te, a uma sen sí vel de sa ce le ra ção da eco no mia
em es ca la mun di al, com re fle xos par ti cu lar men te ne -
fas tos nos pa í ses pe ri fé ri cos.
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Nes sa con jun tu ra, em que se vêem es cas se ar
dras ti ca men te as opor tu ni da des de em pre go para to -
dos aque les que pre ci sam vi ver da ven da de sua for -
ça de tra ba lho, al guns gru pos so ci a is pa gam um ônus 
par ti cu lar men te pe sa do, en fren tan do di fi cul da des
ain da ma i o res do que a mé dia da po pu la ção para en -
con trar co lo ca ção no mer ca do. Esse é, no to ri a men te,
o caso dos tra ba lha do res mais ido sos – ou de ve ría-
mos, tal vez, di zer tra ba lha do res me nos jo vens.

Com efe i to, es ta mos fren te a uma per ver sa iro -
nia. A mes ma so ci e da de que tem lo gra do no tá vel su -
ces so em pro lon gar a vida do ser hu ma no – me di an te
o me lho ra men to das con di ções sa ni tá ri as e o apri mo-
ra men to das prá ti cas mé di cas –, pa ra do xal men te, li -
mi ta, de ses ti mu la e até mes mo im pe de a par ti ci pa ção
de pes so as com mais ida de nos pro ces sos so ci o e co-
nô mi cos e cul tu ra is de pro du ção, bem como nos seus
pro ces sos de de ci são e in te gra ção. Em ou tras pa la-
vras, o pro gres so tem-nos per mi ti do vi ver cada vez
mais; no en tan to, à me di da que en ve lhe ce mos, so-
mos pro gres si va men te ex clu í dos da vida so ci al. A
mes ma mo der ni da de que di la tou nos sa ex pec ta ti va
de vida pri vou os ido sos de sua fun ção so ci al, do re -
co nhe ci men to so ci al de seu va lor.

No mun do mo der no, à me di da que as pes so as
vão en ve lhe cen do, elas vão sen do em pur ra das para
uma con di ção de ver da de i ra mar gi na li da de so ci al,
por meio do le van ta men to de bar re i ras so ci a is con-
subs tan ci a das em ati tu des de pre con ce i to e dis cri mi-
na ção.

Essa dis cri mi na ção à pes soa mais ma du ra, que
pode ser ob ser va da em nu me ro sos as pec tos da vida
so ci al, ma ni fes ta-se tam bém, de for ma mu i to evi den-
te, no mun do do tra ba lho. O in ces san te rit mo das
trans for ma ções que re vo lu ci o nam quo ti di a na men te
as prá ti cas pro du ti vas e ge ren ci a is das em pre sas
cons pi ra con tra os tra ba lha do res mais ido sos, tan to
no que tan ge à opor tu ni da de pro fis si o nal quan to na -
qui lo que con cer ne à ma nu ten ção do em pre go. Des se
modo, as pes so as que hoje se en con tram na fa i xa
dos qua ren ta e pou cos anos têm ní ti da cons ciên cia
do ris co em que se en con tram de se rem de mi ti das e,
nes sa hi pó te se, da di fi cul da de que en con tra ri am de
ob ter nova co lo ca ção.

Cabe, des de logo, ques ti o nar, Srªs e Srs. Se na-
do res, se exis te al gum fun da men to na cren ça am pla-
men te dis se mi na da de que a pro du ti vi da de do tra ba-
lha dor de cai com o avan ço da ida de. Essa no ção está
as sen ta da no fato in con tes tá vel de que ha bi li da des
tais como ve lo ci da de, agi li da de, for ça e co or de na ção
de cres cem com o en ve lhe ci men to e na su po si ção de
que o té dio no tra ba lho pro lon ga do e a fal ta de es tí-

mu lo in te lec tu al con tri bu em para a di mi nu i ção da pro -
du ti vi da de.

Mas, em bo ra não to tal men te des ti tu í da de fun -
da men tos, essa cren ça de que a pro du ti vi da de de cai
a me di da em que o tra ba lha dor en ve lhe ce não cor res-
pon de à re a li da de, isso por que, na re la ção ida de/pro-
du ti vi da de, ou tros fa to res, além dos aci ma men ci o na-
dos, de sem pe nham pa pel pre pon de ran te.

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de
(OMS), pes qui sas in di cam que tra ba lha do res com
mais ida de têm ta xas de pro du ti vi da de si mi la res às
das pes so as mais jo vens em ta re fas que exi gem uma
aten ção con tí nua e em ati vi da des para as qua is os
tra ba lha do res de mais ida de con tam com uma gran de
ex pe riên cia.

Não se tra ta de con tes tar o ób vio. O en ve lhe ci-
men to acar re ta, é cer to, di mi nu i ção da for ça e da re -
sis tên cia mus cu lar. Ocor re, con tu do, que a gran de
ma i o ria das ocu pa ções exis ten tes hoje em dia apre -
sen tam exi gên ci as que po dem ser sa tis fe i tas por pes -
so as sa u dá ve is até os 70 anos de ida de ou mais.
Con quan to o tem po de re a ção do ido so no tra ba lho
seja ma i or, sua ex pe riên cia com pen sa, de so bra,
essa li mi ta ção. Afi nal, os tra ba lha do res ido sos ela bo-
ram, ao lon go de sua vida de tra ba lho, es tra té gi as efi -
ca zes para en fren tar os pro ble mas, fato que com pen-
sa suas li mi ta ções fí si cas ou cog ni ti vas.

Não de ve ri am os em pre ga do res me nos pre zar
tam pou co a evi dên cia de que os tra ba lha do res com
mais ida de têm ín di ces me no res de fal tas ao tra ba lho
e de aci den tes ocu pa ci o na is, quan do com pa ra dos
aos jo vens.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, bus can-
do equa ci o nar, ao me nos em par te, esse gra ve pro -
ble ma so ci al da pro gres si va ex clu são da pes soa mais 
ma du ra do mer ca do de tra ba lho, apre sen tei pro je to
de lei pre ven do a con ces são de in cen ti vos a em pre-
sas que con tra ta rem pes so as com mais de 45 anos
de ida de, dan do-lhes a opor tu ni da de de se man te rem
ín te gras no con ví vio so ci al e de se sen ti rem par tí ci pes
da so ci e da de em que es tão in se ri das.

Por esse pro je to, a pes soa ju rí di ca que, na qua li-
da de de em pre ga dor, con tra tar em pre ga dos com ida -
de su pe ri or a 45 anos terá as se gu ra dos in cen ti vos
pelo pra zo de 36 me ses, a con tar da data de pu bli ca-
ção da res pec ti va lei.

Os in cen ti vos pre vis tos para es sas con tra ta ções
são, em pri me i ro lu gar, a re du ção, a 75% do seu va lor
vi gen te em 1º de ja ne i ro de 2001, das alí quo tas das
con tri bu i ções so ci a is des ti na das ao Ser vi ço So ci al da
Indús tria (Sesi), Ser vi ço So ci al do Co mér cio (Sesc),
Ser vi ço So ci al do Trans por te (Sest), Ser vi ço Na ci o nal
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de Apren di za gem Indus tri al (Se nai), Ser vi ço Na ci o nal
de Apren di za gem Co mer ci al (Se nac), Ser vi ço Na ci o-
nal de Apren di za gem do Trans por te (Se nat), Ser vi ço
Bra si le i ro de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas
(Se brae) e ao Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re-
for ma Agrá ria (Incra), bem como ao sa lá rio-edu ca ção
e ao fi nan ci a men to do se gu ro de aci den te do tra ba lho.

Em se gun do lu gar, o pro je to de ter mi na para as
con tra ta ções de em pre ga dos com ida de su pe ri or a 45
anos a re du ção para 2% da alí quo ta da con tri bu i ção
para o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço (FGTS).

Evi den te men te, não te ria ca bi men to, ao in cen ti-
var-se a con tra ta ção de mão-de-obra mais ma du ra,
cri a rem-se obs tá cu los à ad mis são de jo vens. Afi nal, a 
in ser ção no mer ca do está di fí cil para to dos, e, jun ta-
men te com os tra ba lha do res mais ve lhos, um ou tro
gru po so ci al que en fren ta enor mes di fi cul da des para
ob ter co lo ca ção é o da que les que não pos su em ex pe-
riên cia de tra ba lho. To dos sa be mos o quão pro ble má-
ti co é con se guir o so nha do pri me i ro em pre go.

Por isso, o pro je to que tra ze mos à con si de ra ção
da Casa so men te con ce de in cen ti vos à con tra ta ção
de pes so as com mais de qua ren ta e cin co anos de
ida de me di an te a con di ção sine qua non de que essa 
con tra ta ção re pre sen te um acrés ci mo no qua dro de
em pre ga dos e na res pec ti va fo lha sa la ri al da em pre-
sa ou es ta be le ci men to, para que não co lo que mos
pes so as mais jo vens em si tu a ção tam bém de di fi cul-
da des.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sem-
pre go é uma das mais dra má ti cas cha gas so ci a is de
nos so tem po. Pa ra le la men te, vi ve mos o dra ma da ex -
clu são so ci al, da fal ta de re co nhe ci men to so ci al do
va lor da pes soa ido sa. Essa mar gi na li za ção do ido so
en con tra uma de suas ma ni fes ta ções mais cla ras e
de mais no ci vas re per cus sões no im pe di men to de
sua per ma nên cia no mun do do tra ba lho. Exclu í do do
pro ces so de pro du ção, o ido so aca ba tam bém ex clu í-
do dos pro ces sos de de ci são e in te gra ção da so ci e-
da de. Por fim, aca ba ele pró prio des cren te de seu va -
lor, de seus mé ri tos e de sua ca pa ci da de de ser útil à
vida em so ci e da de.

É ne ces sá rio que me di das se jam to ma das ob je-
ti van do a re ver são des se es ta do de co i sas. Te nho a
con vic ção de que o pro je to de lei que ora sub me to à
apre ci a ção dos no bres Pa res re pre sen ta po si ti va con -
tri bu i ção para esse de si de ra to. Con fio, por tan to, no
apo io dos Srs. Se na do res para seu aper fe i ço a men to
e apro va ção.

Sr. Pre si den te, en cer ro este meu pro nun ci a-
men to, agra de cen do a com pre en são da Mesa, em
vir tu de de o meu tem po já ter se es go ta do.

Ou tros sim, peço à Mesa que en ca mi nhe à Ta-
qui gra fia a ín te gra des te meu pro je to de lei, para que
seja pu bli ca do nos Ana is des ta Casa.

Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUN–
CIAMENTO DA SRA. SENADORA IRIS DE
ARAÚJO.

A SRA. IRIS DE ARAÚJO (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sem pre go as-
so ma, na atu a li da de, como um dos pro ble mas so ci a is
mais pre o cu pan tes no Bra sil, as sim como na gran de
ma i o ria dos de ma is pa í ses. O avas sa la dor avan ço
tec no ló gi co, a au to ma ção das ca de i as pro du ti vas, a
dis se mi na ção da in for má ti ca vêm acar re tan do, ao lon -
go dos úl ti mos anos, o de sa pa re ci men to de mi lhões e
mi lhões de pos tos de tra ba lho. Como se não bas tas-
sem as fu nes tas con se qüên ci as da mo der ni za ção pro -
du ti va so bre o mer ca do de tra ba lho, as sis ti mos ain da,
no pe río do mais re cen te, a uma sen sí vel de sa ce le ra-
ção da eco no mia em es ca la mun di al, com re fle xos
par ti cu lar men te ne fas tos nos pa í ses pe ri fé ri cos.

Nes sa con jun tu ra em que se vêem es cas se ar
dras ti ca men te as opor tu ni da des de em pre go para to -
dos aque les que pre ci sam vi ver da ven da de sua for -
ça de tra ba lho, al guns gru pos so ci a is pa gam um ônus 
par ti cu lar men te pe sa do, en fren tan do di fi cul da des
ain da ma i o res do que a mé dia da po pu la ção para en -
con trar co lo ca ção no mer ca do.

Esse é, no to ri a men te, o caso dos tra ba lha do res
mais ido sos – ou de ve ría mos, tal vez, di zer tra ba lha-
do res me nos jo vens.

Com efe i to, es ta mos fren te a uma per ver sa iro -
nia. A mes ma so ci e da de que tem lo gra do no tá vel su -
ces so em pro lon gar a vida do ser hu ma no – me di an te
o me lho ra men to das con di ções sa ni tá ri as e o apri mo-
ra men to das prá ti cas mé di cas –, pa ra do xal men te, li -
mi ta, de ses ti mu la e até mes mo im pe de a par ti ci pa ção
de pes so as com mais ida de nos pro ces sos so ci o e co-
nô mi cos e cul tu ra is de pro du ção, bem como nos seus
pro ces sos de de ci são e in te gra ção. Em ou tras pa la-
vras, o pro gres so tem-nos per mi ti do vi ver cada vez
mais; no en tan to, à me di da que en ve lhe ce mos so mos
pro gres si va men te ex clu í dos da vida so ci al. A mes ma
mo der ni da de que di la tou nos sa ex pec ta ti va de vida
pri vou os ido sos de sua fun ção so ci al, do re co nhe ci-
men to so ci al de seu va lor.

No mun do mo der no, à me di da que as pes so as
vão en ve lhe cen do, elas vão sen do em pur ra das para
uma con di ção de ver da de i ra mar gi na li da de so ci al,
por meio do le van ta men to de bar re i ras so ci a is con-
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subs tan ci a das em ati tu des de pre con ce i to e dis cri mi-
na ção.

Essa dis cri mi na ção à pes soa mais ma du ra que
pode ser ob ser va da em nu me ro sos as pec tos da vida
so ci al ma ni fes ta-se tam bém, de for ma mu i to evi den-
te, no mun do do tra ba lho. O in ces san te rit mo das
trans for ma ções que re vo lu ci o nam quo ti di a na men te
as prá ti cas pro du ti vas e ge ren ci a is das em pre sas
cons pi ra con tra os tra ba lha do res mais ido sos, tan to
no que tan ge à opor tu ni da de pro fis si o nal quan to na -
qui lo que con cer ne à ma nu ten ção do em pre go. Des se
modo, as pes so as que hoje se en con tram na fa i xa
dos qua ren ta e pou cos anos têm ní ti da cons ciên cia
do ris co em que se en con tram de se rem de mi ti das e,
nes sa hi pó te se, da di fi cul da de que en con tra ri am de
ob ter nova co lo ca ção.

Cabe des de logo ques ti o nar, Srªs e Srs. Se na-
do res, se exis te al gum fun da men to na cren ça am pla-
men te dis se mi na da de que a pro du ti vi da de do tra ba-
lha dor de cai com o avan ço da ida de. Essa no ção está
as sen ta da no fato in con tes tá vel de que ha bi li da des
tais como ve lo ci da de, agi li da de, for ça e co or de na ção
de cres cem com o en ve lhe ci men to; e na su po si ção de
que o té dio no tra ba lho pro lon ga do e a fal ta de es tí-
mu lo in te lec tu al con tri bu em para a di mi nu i ção da pro -
du ti vi da de.

Mas em bo ra não to tal men te des ti tu í da de fun-
da men tos, essa cren ça de que a pro du ti vi da de de cai
à me di da que o tra ba lha dor en ve lhe ce não cor res-
pon de à re a li da de. Isso por que, na re la ção ida de/pro-
du ti vi da de, ou tros fa to res, além dos aci ma men ci o na-
dos, de sem pe nham pa pel pre pon de ran te.

Se gun do a Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de
(OMS), pes qui sas in di cam que tra ba lha do res com
mais ida de têm ta xas de pro du ti vi da de si mi la res às
das pes so as mais jo vens em ta re fas que exi gem uma
aten ção con tí nua e em ati vi da des para as qua is os
tra ba lha do res de mais ida de con tam com uma gran de
ex pe riên cia.

Não se tra ta de con tes tar o ób vio. O en ve lhe ci-
men to acar re ta, é cer to, uma di mi nu i ção da for ça e da 
re sis tên cia mus cu lar. Ocor re, con tu do, que a gran de
ma i o ria das ocu pa ções exis ten tes hoje em dia apre -
sen tam exi gên ci as que po dem ser sa tis fe i tas por pes -
so as sa u dá ve is até os se ten ta anos de ida de ou mais. 
Con quan to o tem po de re a ção do ido so no tra ba lho
seja ma i or, sua ex pe riên cia com pen sa, de so bra,
essa li mi ta ção. Afi nal, os tra ba lha do res ido sos ela bo-
ram, ao lon go de sua vida de tra ba lho, es tra té gi as efi-
ca zes para en fren tar os pro ble mas, fato que com pen-
sa suas li mi ta ções fí si cas ou cog ni ti vas.

Não de ve ri am os em pre ga do res me nos pre zar,
tam pou co, a evi dên cia de que os tra ba lha do res com
mais ida de têm ín di ces me no res de fal tas ao tra ba lho
e de aci den tes ocu pa ci o na is, quan do com pa ra dos
com os jo vens. Con for me al guns es tu di o sos, essa di -
fe ren ça en con tra ria ex pli ca ção na ma i or mo ti va ção
que os tra ba lha do res mais ve lhos apre sen tam para
se man te rem no em pre go, por con ta da cons ciên cia
que têm das di fi cul da des que en fren ta ri am se fos sem
des pe di dos.

Um ou tro as pec to a ser res sal ta do, em fa vor dos 
tra ba lha do res me nos jo vens, é a re la ção ida de/ro ta ti-
vi da de da mão-de-obra. Os re sul ta dos das pes qui sas
ates tam una ni me men te que, quan to mais ve lho o tra -
ba lha dor fica, me nor pro pen são tem de aban do nar o
tra ba lho. Até por sa ber que, à me di da que en ve lhe ce,
me no res são suas chan ces no mer ca do de tra ba lho.
Os jo vens, ao con trá rio, cos tu mam ter me no res res -
pon sa bi li da des fa mi li a res, o que lhes au to ri za cor re-
rem ma i o res ris cos em bus ca de uma me lhor co lo ca-
ção. Ade ma is, é in trín se co à ju ven tu de o im pul so
cons tan te de bus car no vos de sa fi os.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, como se
pode ver, não exis tem mu i tos mo ti vos con cre tos – do
pon to de vis ta eco nô mi co, da pro du ti vi da de, do in te-
res se da em pre sa – para a pe sa da dis cri mi na ção que
os tra ba lha do res me nos jo vens en fren tam no mer ca-
do de tra ba lho. Ain da as sim, to dos sa be mos o quan to
essa dis cri mi na ção exis te de fato. A tris te re a li da de é
que um bra si le i ro com seus qua ren ta e pou cos anos
de ida de – vi ven do ain da, na ver da de, o auge da sua
ca pa ci da de pro du ti va –, caso ve nha a ser des pe di do,
num mo men to em que a em pre sa onde tra ba lha es te-
ja so fren do mais agu da men te os efe i tos da re ces são
eco nô mi ca, terá enor me di fi cul da de de en con trar
nova co lo ca ção no mer ca do de tra ba lho.

Foi bus can do equa ci o nar, ao me nos em par-
te, esse gra ve pro ble ma so ci al da pro gres si va ex-
clu são da pes soa mais ma du ra do mer ca do de tra-
ba lho que apre sen tei pro je to de lei dis pon do “so bre
a con ces são de in cen ti vos aos em pre ga do res que
con tra ta rem tra ba lha do res com ida de aci ma de
qua ren ta e cin co anos”.

Por esse pro je to, a pes soa ju rí di ca que, na qua li-
da de de em pre ga dor, con tra tar em pre ga dos com ida -
de su pe ri or a qua ren ta e cin co anos terá as se gu ra dos
in cen ti vos pelo pra zo de trin ta e seis me ses a con tar
da data de pu bli ca ção da res pec ti va lei.

Os in cen ti vos pre vis tos para es sas con tra ta ções
são, em pri me i ro lu gar, a re du ção, a se ten ta e cin co
por cen to de seu va lor vi gen te em 1º de ja ne i ro de
2001, das alí quo tas das con tri bu i ções so ci a is des ti-
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na das ao Ser vi ço So ci al da Indús tria (SESI), Ser vi ço
So ci al do Co mér cio (SESC), Ser vi ço So ci al do Trans -
por te (SEST), Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za gem
Indus tri al (SENAI), Ser vi ço Na ci o nal de Apren di za-
gem Co mer ci al (SENAC), Ser vi ço Na ci o nal de Apren -
di za gem do Trans por te (SENAT), Ser vi ço Bra si le i ro
de Apo io às Mi cro e Pe que nas Empre sas (SEBRAE),
ao Insti tu to Na ci o nal de Co lo ni za ção e Re for ma Agrá -
ria (INCRA), bem como ao sa lá rio-edu ca ção e para o
fi nan ci a men to do se gu ro de aci den te do tra ba lho. Em
se gun do lu gar, o pro je to de ter mi na, para as con tra ta-
ções de em pre ga dos com ida de su pe ri or a qua ren ta e 
cin co anos, a re du ção para dois por cen to da alí quo ta
da con tri bu i ção para o Fun do de Ga ran tia do Tem po
de Ser vi ço (FGTS).

Evi den te men te, não te ria ca bi men to, ao in cen ti-
var-se a con tra ta ção de mão-de-obra mais ma du ra,
cri a rem-se obs tá cu los à ad mis são de jo vens. Afi nal, a 
in ser ção no mer ca do está di fí cil para to dos, e, jun ta-
men te com os tra ba lha do res mais ve lhos, um ou tro
gru po so ci al que en fren ta enor mes di fi cul da des para
ob ter co lo ca ção é o da que les que não pos su em ex pe-
riên cia de tra ba lho. To dos sa be mos o quão pro ble má-
ti co é con se guir o so nha do pri me i ro em pre go.

Por isso, o pro je to que tra ze mos à con si de ra ção
da Casa so men te con ce de in cen ti vos à con tra ta ção
de pes so as com mais de qua ren ta e cin co anos de
ida de me di an te a con di ção sine qua non de que essa 
con tra ta ção re pre sen te um acrés ci mo no qua dro de
em pre ga dos e na res pec ti va fo lha sa la ri al da em pre-
sa ou es ta be le ci men to.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o de sem-
pre go é uma das mais dra má ti cas cha gas so ci a is de
nos so tem po. Pa ra le la men te, vi ve mos o dra ma da ex -
clu são so ci al, da fal ta do re co nhe ci men to so ci al do
va lor da pes soa ido sa. Essa mar gi na li za ção do ido so
en con tra uma de suas ma ni fes ta ções mais cla ras e
de mais no ci vas re per cus sões no im pe di men to de
sua per ma nên cia no mun do do tra ba lho. Exclu í do do
pro ces so de pro du ção, o ido so aca ba tam bém ex clu í-
do dos pro ces sos de de ci são e in te gra ção da so ci e-
da de. Por fim, aca ba ele pró prio des cren te de seu va -
lor, de seus mé ri tos, de sua ca pa ci da de de ser útil à
vida em so ci e da de.

É ne ces sá rio que me di das se jam to ma das ob je-
ti van do a re ver são des se es ta do de co i sas. Te nho a
con vic ção de que o pro je to de lei que ora sub me to à
apre ci a ção dos no bres Pa res re pre sen ta po si ti va con -
tri bu i ção para esse de si de ra to. Con fio, por tan to, no
apo io dos Se nho res Se na do res para seu aper fe i ço a-
men to e apro va ção.

Era o que ti nha a di zer.

Mu i to obri ga da!
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor João Ca -
pi be ri be, pela Li de ran ça do Go ver no, por cin co mi nu-
tos, para co mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá-
rio, nos ter mos do art. 14, in ci so II, alí nea “a” do Re gi-
men to Inter no.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, tra go a esta tri bu na a pre o cu-
pa ção, den tro da aná li se que fi ze mos, de que o Go-
ver no do Pre si den te Lula com bi na po lí ti cas de cor te
key ne si a no com po lí ti ca eco nô mi ca de mer ca do. É
evi den te que se tra ta de uma equa ção di fí cil, po rém
não im pos sí vel de ser con du zi da.

Par ti ci pei, no Pa lá cio do Pla nal to, no dia 09 de
abril, do lan ça men to da Con fe rên cia Na ci o nal das Ci -
da des, que es ta be le ceu, nas pa la vras do Pre si den te
Lula, ab so lu ta pri o ri da de nos pro gra mas do se tor
para quem está mo ran do em con di ções de su ma nas.
Tra ta-se de uma co lo ca ção ex tre ma men te opor tu na e
jus ta em um País que tem hoje mi lhões de pes so as
pa de cen do des se dra ma. De acor do com o pró prio
Pre si den te da Re pú bli ca, o Bra sil pre ci sa, para ga ran-
tir a cada fa mí lia o di re i to de mo rar dig na men te, de
pra ti ca men te seis mi lhões de no vas ca sas.

Nes sa opor tu ni da de, anun ci ou-se que o Go ver-
no Fe de ral in ves ti rá, no de cor rer des te ano, R$5,3 bi -
lhões para fi nan ci ar a cons tru ção, a com pra e a re for-
ma de mo ra di as. Pre ten de-se, des sa for ma, be ne fi ci-
ar 359 mil fa mí li as, 234 mil das qua is ga nham até cin -
co sa lá ri os mí ni mos, ini ci an do-se ain da em 2003 a
cons tru ção de 230 mil ca sas com in fra-es tru tu ra. Ao
todo, 1,4 mi lhão de pes so as se rão be ne fi ci a das e 507 
mil no vos em pre gos se rão ge ra dos.

Esse dé fi cit é res pon sá vel pela exis tên cia das
pa la fi tas, fe i tas nas mar gens do rio Ama zo nas ou na
cos ta do Re ci fe, como as de Bra sí lia Te i mo sa, que o
Pre si den te vi si tou re cen te men te, ou ain da pe las qua -
tro mil fa ve las que se es pa lham e cres cem nos gran -
des cen tros ur ba nos de nos so País. É res pon sá vel
ain da por ape nas 80 ci da des bra si le i ras apre sen ta-
rem Índi ce de De sen vol vi men to Hu ma no ele va do, em
um País com mais de 5,5 mil Mu ni cí pi os. Ra ras são as 
ci da des que con se guem atin gir Índi ce de De sen vol vi-
men to Hu ma no sa tis fa tó rio. Esses da dos fo ram apre -
sen ta dos à Con fe rên cia pelo Pre si den te Lula.

De pre en de-se des se qua dro que se rão os Mu -
ni cí pi os o ca mi nho na tu ral para se en fren tar esse pro -
ble ma, as sim como se rão as vias na tu ra is para es co-
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a men to dos re cur sos anun ci a dos. Che gou-se, po rém,
a uma si tu a ção pa ra do xal.

Da dos do pró prio Pla nal to re ve lam que, no ano
pas sa do, a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral ti nha con tra ta-
do, para sa ne a men to e es tru tu ra, R$262 mi lhões. No
fi nal do ano, ao fe char a con ta bi li da de, só ti nham sido
gas tos R$19 mi lhões. Por que se faz tão pou co?

O pon to de afu ni la men to des sa equa ção está no 
li mi te de en di vi da men to im pos to ao se tor pú bli co bra -
si le i ro. Hoje, esse li mi te, no que se re fe re ao de sen vol-
vi men to ur ba no – sa ne a men to, trans por te, ha bi ta ção
– re su me-se a R$200 mi lhões ape nas. É tudo o que o
se tor pú bli co pode gas tar. E R$200 mi lhões para de -
sen vol vi men to ur ba no é qua se nada.

Des sa for ma, ape sar de exis ti rem re cur sos,
como o Pre si den te anun ci ou na ce ri mô nia, os Mu ni cí-
pi os e mes mo os Esta dos se vêem im pe di dos de
aces sá-los. O li mi te fun ci o na como uma es pé cie de
ca mi sa-de-for ça que não ape nas imo bi li za os Go ver-
nos mu ni ci pa is como ator men ta as po pu la ções de ba -
i xa ren da, ve dan do-lhes os be ne fí ci os que re sul ta ri-
am do in ves ti men to des ses re cur sos.

De ve rá o Go ver no bra si le i ro as si nar com o BID
um con tra to de fi nan ci a men to no va lor de US$167 mi -
lhões. Esse di nhe i ro se des ti na, em tese, à me lho ria e
à am pli a ção dos sis te mas de abas te ci men to de água
e de ser vi ço de es go to em Mu ni cí pi os de po pu la ção
en tre 15 mil e 75 mil ha bi tan tes. A pró pria Ca i xa Eco -
nô mi ca Fe de ral con ta já com R$1,4 bi lhão para apli -
car em sa ne a men to.

Sabe o Go ver no, dis se-o o Pre si den te Lula, que
54% das cri an ças bra si le i ras, na fa i xa de zero a seis
anos, vi vem em re si dên ci as sem sa ne a men to ade-
qua do. O pró prio Pre si den te per gun tou, du ran te a ce -
ri mô nia a que nos re fe ría mos, se é ace i tá vel guar dar
di nhe i ro em ca i xa quan do a si tu a ção do nos so povo é
tão crí ti ca. A res pos ta, evi den te men te, é não.

Entre tan to, se não for fle xi bi li za do o li mi te para
en di vi da men to do se tor pú bli co nes sa área, fi ca re-
mos im pe di dos de gas tar o pou co que se tem em ca i-
xa, quan do a po pu la ção pre ci sa dis so para vi ver com
um mí ni mo de con di ções dig nas. Não se tra ta se quer
de más con di ções fi nan ce i ras de Esta dos ou de Mu ni-
cí pi os. Bas ta re gis trar que 70% dos Mu ni cí pi os bra si-
le i ros es tão em si tu a ção fis cal ajus ta da e te ri am to das
as con di ções para am pli ar esse en di vi da men to. Afi -
nal, ape nas 5% da dí vi da pú bli ca é de res pon sa bi li da-
de dos Mu ni cí pi os. Des ses 5%, um per cen tu al ele va-
do é de res pon sa bi li da de do Mu ni cí pio de São Pa u lo.

Fi ca mos em uma si tu a ção pa ra do xal. De um
lado, ha ve rá re cur sos em ca i xa, di nhe i ro vivo. Esses

re cur sos se rão dis po ni bi li za dos. Os Mu ni cí pi os têm
con di ções não ape nas de in ves ti-los, como tam bém
de fa zer fren te aos com pro mis sos fi nan ce i ros que es -
ta rão as su min do. A po pu la ção ne ces si ta de ses pe ra-
da men te dos be ne fí ci os que es ses in ves ti men tos pro -
pi ci a ri am. No en tan to, de ou tro lado, im pe de-se que
os Mu ni cí pi os to quem nes ses re cur sos, pois es ta ri am
ul tra pas san do um ar ti fi ci al li mi te de en di vi da men to a
eles im pos tos pe las pres sões ex ter nas.

Por tan to, é ne ces sá rio, ur gen te men te, que os
in ves ti men tos na área de de sen vol vi men to ur ba no, de 
sa ne a men to e de ha bi ta ção não fa çam par te do fa mo-
so su pe rá vit pri má rio. É pre ci so que es ses in ves ti-
men tos não se jam mais re tar da dos. É pre ci so co me-
çar a in ves tir já.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Pois não, Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Alio-me ao
pro nun ci a men to de V. Exª, prin ci pal men te no que toca
aos re cur sos para ha bi ta ção. Ha bi ta ção, a meu ver,
sig ni fi ca ci da da nia. É pre ci so re al men te cons tru ir ca -
sas po pu la res, a fim de que o ser hu ma no te nha um
en de re ço. É mu i to im por tan te a pes soa se jul gar pro -
pri e tá ria, sa ber que está tran qüi lo, que tem uma casa. 
Por ou tro lado, o se tor da cons tru ção ci vil é o que
mais pode ge rar em pre gos hoje no Bra sil. Isso é im -
por tan te sob to dos os as pec tos. Sa li en to es ses, em -
bo ra V. Exª já o te nha fe i to em seu pro nun ci a men to.
Pa ra be ni zo V. Exª pela fe li ci da de com que apre sen ta
o as sun to e agra de ço a opor tu ni da de de ex pres sar
meu pon to de vis ta. É im por tan te, re al men te, esse su -
pe rá vit. Já es ta mos dan do mais do que o FMI está pe -
din do. Há ne ces si da de de in ves ti men tos ur gen tes
nes ses se to res im por tan tes para a po pu la ção, como
sa ne a men to bá si co e ha bi ta ção. Cum pri men to V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Blo co/PSB – AP) –
Mu i to obri ga do, Se na dor. Cabe a de du ção des ses in -
ves ti men tos. Te mos que fa zer uma ne go ci a ção com o
FMI. Não é pos sí vel, com di nhe i ro em ca i xa, não po -
der mos in ves tir.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der Arthur Vir gí-
lio, do PSDB, por cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca-
ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos te mos do art.
14, in ci so II, alí nea a, do Re gi men to Inter no.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Lí der.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re-
ce que, de fato, no fim des te mês, che gam duas  de
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pro pos tas de re for ma cons ti tu ci o nal da la vra do Pre si-
den te Luiz Iná cio Lula da Sil va.

Fa lan do pelo PSDB, te mos uma pré-de ci são to -
ma da. A pri me i ra é a de que ain da não te mos con fi an-
ça no Go ver no como agen te pro mo tor de re for mas
des sa mon ta no País. Ao con trá rio, nós o co nhe ce-
mos como quem, du ran te anos, bo i co tou re for mas,
atra sou o de sen vol vi men to do País, cri ou con di ção
para ju ros mais al tos e para de sem pre go mais ele va-
do.

Nes ta hora, quan do so mos cha ma dos a uma in -
ter lo cu ção – e não nos fur ta re mos a fa zer o pa pel de
in ter lo cu to res do Go ver no –, di ze mos, re pe tin do pro -
nun ci a men tos an te ri o res, al gu mas idéi as bá si cas: es -
ta mos às or dens para de ba ter os pro je tos de re for-
mas; de nun ci a re mos re for mas que por ven tu ra não
pro mo vam mu dan ças; vo ta re mos, aper fe i ço an do, se
for o caso, se me re ce rem a fi gu ra do aper fe i ço a men-
to, pro pos tas que efe ti va men te nos che guem às
mãos. Mas há um pré-re qui si to: o Go ver no, an tes dis -
so, pre ci sa uni fi car seu pró prio Par ti do. E não me re fi-
ro ape nas a um pu nha do de Par la men ta res ti dos
como dis si den tes pelo ofi ci a lis mo. Re fi ro-me a es ses,
sim, por que são do Par ti do dos Tra ba lha do res, mas
tam bém a al guém que não é dis si den te: o Lí der do PT 
na Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do Nel son Pel le-
gri no*, que diz que não vota a fa vor, por exem plo, da
ta xa ção dos ser vi do res ina ti vos. O De pu ta do João
Pa u lo Cu nha*, Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, tam bém não de mons tra en tu si as mo por esse ca -
pí tu lo re le van te des sa pro pos ta de emen da cons ti tu-
ci o nal, e o Pre si den te José Ge no í no es ta be le ce, por
sua pró pria ca be ça, um novo pa ta mar. Diz que o pa ta-
mar pre ten di do pelo Pre si den te Lula e pelo Mi nis tro
Ri car do Ber zo i ni, de R$1.058,00, não ser ve, mas o
dele, de R$2.400,00, a par tir do qual in ci di ria a co-
bran ça dos ser vi do res ina ti vos.

Con ver sa re mos com o Go ver no tão logo nos
diga que há una ni mi da de no PDT e no PSB e de-
mons tre que re sol veu o pro ble ma com o PC do B, ou
seja, tão logo apre sen te uma base só li da e mu i to cla -
ra, sem nos im pin gir algo que se ria pro fun da men te
de so nes to do pon to de vis ta in te lec tu al: a apre sen ta-
ção de  pro pos tas de re for mas es tru tu ra is – que re co-
nhe ce mos de ab so lu to in te res se para o País – con tra
as qua is ali a dos e pe tis tas vo ta ri am con tra e cujo
ônus da apro va ção ca be ria à Opo si ção.

Na mes ma pá gi na em que foi pu bli ca da ma té ria
so bre o Lí der Nel son Pel le gri no, há ou tra: “PDT deve
fi car con tra ta xa ção de apo sen ta dos”. Não que re mos
cair em ne nhu ma ar ma di lha; que re mos jogo fran co.
Não que re mos fa zer pa pel de ino cen tes úte is nes se

pro ces so. Qu e re mos sa ber se o Go ver no sabe cum-
prir seu pri me i ro de ver de casa: li de rar os seus li de ra-
dos. Qu an to ao se gun do, vejo-o, re tar da da men te, ten -
tan do cum prir: go ver nar, com pro fi ciên cia, a Na ção
ob ser van do os mi cro as pec tos, o seu dia-a-dia. Mas
não o vejo cum prin do o pri me i ro de ver de casa, para
en tão fa lar numa su pos ta base a fa vor de re for mas.

A ex pe riên cia que te nho é bas tan te tris te. Lu tei,
du ran te anos, por tan tas re for mas: al gu mas lo gra mos
êxi to em re a li zar; ou tras, nem tan to. Algu mas avan ça-
ram um pou co, como a re for ma da Pre vi dên cia, na
par te re la ti va à  pre vi dên cia pri va da, ou seja, ao INSS
com o fa tor pre vi den ciá rio. De i xa mos de fa zer a re for-
ma mais am pla, pois ha via a mi li tân cia do PT con trá-
ria. A CUT, que me pa re ce, hoje, tão do mes ti ca da e
tran qüi la, in ves tiu mal o di nhe i ro, que po de ria ser usa -
do a fa vor do tra ba lha dor, em vi a gens sem-fim, para
pres si o nar a cons ciên cia de De pu ta dos, for man do
cor re do res po lo ne ses no Con gres so, cri an do um cli -
ma de cons tran gi men to, sem dú vi da vi tal para a
não-apro va ção das re for mas àque la al tu ra.

A per gun ta que faço é bem sim ples e tran qüi la: o 
Go ver no tem, ou não, a ca pa ci da de de li de rar seus li -
de ra dos? O Go ver no vai, ou não, tra zer para a mesa
de ne go ci a ção a cer te za de que o PT é uno, in di vi sí-
vel? E não me re fi ro, no va men te, ape nas aos cha ma-
dos dis si den tes, como o De pu ta do Babá*, mas ao De -
pu ta do Nel son Pel le gri no, Lí der da Ban ca da, que está
di zen do que não vota algo que o Mi nis tro Ri car do Ber -
zo i ni con si de ra o cer ne da pro pos ta de re for ma da
Pre vi dên cia, que é a cha ma da ta xa ção dos ina ti vos.

Por tan to, se o Go ver no va lo ri za e quer a nos sa
in ter lo cu ção, que use da efi ciên cia – que não lhe ha -
ve rá de fal tar – e do prag ma tis mo – ele tem-se re ve la-
do, às ve zes, agres si va men te prag má ti co – e re sol va,
pri me i ro, na sua pró pria casa, as dú vi das que por lá
exis tem e, de po is, sen te à nos sa mesa, para nos
mos trar se, de fato, tem in te res se em man ter a luta
pe las re for mas ou se isso tudo não pas sa de um ble fe,
de uma ma no bra “en ga na-mer ca do”, de uma tra ma
para ten tar, no fun do, con ten tar os seus cha ma dos re -
bel des.

Qu e ro sa ber se o Go ver no quer re for mar. Se o
quer, con ta rá co nos co, mas não vai fazê-lo com os
nos sos vo tos ape nas, e sim com os vo tos de toda
uma cons ciên cia, tam bém re no va da, den tro do PT. O
PT tem que di zer: “Eu que ro re for mar, por que eu pró -
prio me re for mei, mu dei meu pon to de vis ta, al te rei
mi nha po si ção. Eu não es tou aqui, para di zer, de po is,
que a cul pa é do Con gres so Na ci o nal; que as no vas
cir cuns tân ci as fi ze ram o Go ver no, o Pre si den te Lula,
o PT  mu da rem mais uma vez de idéia”. Com os nos -
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sos vo tos tam bém, mas não só com eles. Com a nos -
sa in ter lo cu ção tam bém. No en tan to, para que ela
acon te ça, é pre ci so con fi an ça, se ri e da de e mu i to res -
pe i to pela idéia da con vi vên cia par la men tar.

Por tan to, a pa la vra, nes te mo men to, fica exa ta-
men te com o Go ver no mul ti fa ce ta do que vejo aqui.
Qu e ro sa ber quem é o in ter lo cu tor em quem se pode
de po si tar con fi an ça, quan do se fala em re for ma da
Pre vi dên cia: o Mi nis tro Ri car do Ber zo i ni, o Pre si den te
Lula, ou, por ou tro lado, o Pre si den te José Ge no í no*,
ou, pelo mes mo lado de S. Exª, o Lí der Nel son Pel le-
gri no, ou, pelo lado do Lí der Pel le gri no, o ex-Lí der,
pela Ba hia, Val ter Pi nhe i ro*. A pa la vra de i xa de fi car
co nos co e vai para um Go ver no que, se não ti ver ca-
pa ci da de de or ga ni zar suas pró pri as hos tes e de las
fa zer uma base para, a par tir daí, apro var a re for ma
ur gen te, im por tan te, re le van te e es tru tu ral que este
Bra sil ca re ce, não terá con di ções de, efe ti va men te,
dar con ta da ta re fa de go ver nar este País com ple xo,
fan tás ti co, de fu tu ro pro mis sor, que é a pá tria bra si le i-
ra.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -

pos) – Con ce do a pa la vra ao no bre Lí der João Ba tis ta
da Mot ta, pelo PPS, por cin co mi nu tos, para uma co -
mu ni ca ção ur gen te de in te res se par ti dá rio, nos ter -
mos do art. 14, II, alí nea “a”, do Re gi men to Inter no.
So li ci to a S. Exª co la bo ra ção com a Mesa, ten do em
vis ta que pre ci sa mos co me çar a Ordem do Dia.

O SR. JOÃO BATISTA MOTTA (PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, há 14 anos, o meu Esta do, o
Espí ri to San to, não re ce bia a vi si ta de um Pre si den te
da Re pú bli ca. Há 14 anos, um Pre si den te não ia ao
Pa lá cio Anchi e ta se quer para vi si tar o nos so Go ver-
na dor. Eis que, no dia 21, às 18 ho ras, o Pre si den te
Lula che gou a Vi tó ria. Sua Exce lên cia foi jan tar com o
nos so Go ver na dor, em co me mo ra ção ao seu ani ver-
sá rio. No dia se guin te, 22, às 9 ho ras, acom pa nha do
dos Mi nis tros Ro ber to Ro dri gues, Luiz Fer nan do Fur -
lan e Már cio Tho maz Bas tos e do Pre si den te da Infra -
e ro, o ex-Se na dor Car los Wil son, Sua Exce lên cia se
re u niu com os pro du to res de café, dis cu tiu nos sa po lí-
ti ca ca fe e i ra e de i xou aque la ca te go ria imen sa men te
sa tis fe i ta. Em se gui da, su biu ao sa lão no bre, as si nou
um con vê nio com re la ção à se gu ran ça pú bli ca e de i-
xou no Esta do do Espí ri to San to a quan tia de R$15
mi lhões de um con vê nio de R$50 mi lhões.

Foi ho me na ge a do com a Co men da Je rô ni mo
Mon te i ro pelo Go ver no do Esta do. Almo çou com Par -
la men ta res es ta du a is e com a Ban ca da Fe de ral. Daí

se guiu para a Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão,
onde anun ci ou a ver ba de R$266 mi lhões para que
seja cons tru í do o novo ae ro por to da Ca pi tal do meu
Esta do, Vi tó ria.

Na CST, Sua Exce lên cia ou viu do Pre si den te
José Arman do a con fir ma ção e a ga ran tia de que
será in ves ti da na que la em pre sa, para sua ex pan são,
até 2006, a im por tân cia de US$1 bi lhão.

Sr. Pre si den te, Srªs. Se na do ras e Srs. Se na do-
res, a Com pa nhia Si de rúr gi ca de Tu ba rão é uma luta
que co me çou na dé ca da de 70, quan do era Go ver na-
dor o Dr. Artur Ger hardt San tos. A sua cons ti tu i ção se
deu em 1976, no Go ver no Elcio Álva res, e foi ina u gu-
ra da em 1983, quan do es ti ve pre sen te, como Pre fe i to
do Mu ni cí pio onde está ins ta la da a em pre sa, ao lado
do en tão Go ver na dor Ger son Ca ma ta e do Pre si den-
te João Bap tis ta Fi gue i re do. O Dr. Artur Ger hardt San -
tos, que tan to lu tou, como Go ver na dor, para a cons -
tru ção da que la plan ta, foi seu Pre si den te du ran te
onze anos, ou seja, de 1978 até 1989. Qu an do foi pri -
va ti za da, em 1992, pro du zia três mi lhões de to ne la-
das de aço/ano. Daí para cá, fo ram in ves ti dos cer ca
de US$1,8 bi lhão. Pas sa mos, en tão, a pro du zir cin co
mi lhões de to ne la das de aço/ano. Ontem, com o
anún cio fe i to de mais US$ 1 bi lhão, a em pre sa pas sa-
rá a pro du zir cer ca de 7,5 mi lhões de to ne la das de
aço/ano. Hoje, a CST, Srs. Se na do res, tem 20% do
mer ca do glo bal e é o ma i or pro du tor mun di al de aço.
É, ain da, o sex to ma i or ex por ta dor do Bra sil e a quar -
ta ma i or em pre sa ar re ca da do ra de di vi sas para o nos -
so País.

Por tan to, Sr. Pre si den te, re pre sen tan do aqui o
povo ca pi xa ba, que ro agra de cer, de pú bli co, pe ran te
o nos so País, a pre sen ça do Pre si den te Lula no meu
Esta do. Te nho cer te za de que, a par tir des sa vi si ta,
mais uma pá gi na foi vi ra da. A cor rup ção e a vi o lên cia
es tão sen do com ba ti das com mão for te. O nos so de -
sen vol vi men to está sen do ala van ca do. Esta mos ca-
mi nhan do para pôr fim a um de sem pre go de sen fre a-
do. Peço a Deus que o Pre si den te con ti nue nes sa luta 
e que não de i xe de com pa re cer ao Ma ra nhão, de Ro -
se a na Sar ney, ao Ce a rá, de Pa trí cia Go mes, e a ou -
tros Esta dos que tam bém ne ces si tam da aju da do
Go ver no Fe de ral, por que sem pre fo ram dis cri mi na-
dos, nun ca ti ve ram opor tu ni da de de ter um Pre si den-
te dis cu tin do os seus pro ble mas jun ta men te com a
sua po pu la ção, na base.

Era esta a co mu ni ca ção que eu que ria fa zer,
agra de cen do à Casa e ao Pre si den te Luiz Iná cio Lula
da Sil va.

Mu i to obri ga do.
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O  SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam -
pos) – Con ce do a pa la vra à Se na do ra Lú cia Vâ nia
para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter mos do art.
158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
A Mesa so li ci ta aos Se na do res ins cri tos para

co mu ni ca ções ina diá ve is que con tri bu am com os tra -
ba lhos, uma vez que te mos uma ex ten sa pa u ta para a 
Ordem do Dia. Mu i to obri ga do.

A SRA. LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Para uma
co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem à no i te,
to ma mos co nhe ci men to pelo Jor nal Na ci o nal que
está sus pen so, des de ja ne i ro, o re pas se de re cur sos
do Mi nis té rio da Ação So ci al para o Pro gra ma de
Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til, co nhe ci do como
Peti, em ci da des do Esta do de Per nam bu co. A edi ção
de hoje da Fo lha de S.Pa u lo diz que o cor te atin ge
30% das ci da des per nam bu ca nas, mas te mos no tí ci-
as de ca sos se me lhan tes no Dis tri to Fe de ral e em
Go iás.

Mais do que uma sim ples ques tão de erro na
trans fe rên cia do di nhe i ro en tre a União e os Esta dos,
como foi ex pli ca do on tem na re por ta gem, a in ter rup-
ção de um pro gra ma des sa na tu re za ca u sa in dig na-
ção, por que com pro me te um es for ço con tí nuo que
vem sen do fe i to há mais de oito anos para er ra di car o
tra ba lho in fan til no País. E, o que é mais gra ve, atin ge
jus ta men te um Esta do sím bo lo da luta con tra a ex plo-
ra ção do me nor, que é Per nam bu co, em cu jos ca na vi-
a is o Peti foi im plan ta do com su ces so em 1996.

O su ces so do Peti pode ser con fir ma do na ava li-
a ção fe i ta por uma mis são in ter na ci o nal do Ban co
Mun di al, em 1999, que re co nhe ceu como suas qua li-
da des a pre vi são de ações de aten ção in te gral ao jo -
vem e a re po si ção da per da de ren da que a fa mí lia
terá com a re ti ra da da cri an ça da pro du ção. O Peti in -
cen ti va um se gun do tur no de ati vi da des, como a jor -
na da am pli a da, evi tan do que o jo vem fi que oci o so ou
re tor ne ao tra ba lho.

Além dis so, o re la tó rio do Ban co Mun di al des ta-
cou como ex tre ma men te po si ti vo o fato de o Peti ser
re sul ta do de um pro fun do de ba te po lí ti co e téc ni co no
Bra sil.

De fato, a so ci e da de vem sen do des per ta da para 
essa ques tão des de o iní cio dos anos 90, com a cri a-
ção do Fó rum Na ci o nal de Pre ven ção e Erra di ca ção do 
Tra ba lho Infan til, com o apo io do Uni cef e da OIT, que
es ta be le ceu como pri o ri da de para sua ação ini ci al as
car vo a ri as do Mato Gros so do Sul, de po is os ca na vi a is
de Per nam bu co e as plan ta ções de si sal na Ba hia.

Assim, em maio de 1996, a Se cre ta ria Na ci o nal
de Assis tên cia So ci al, hoje Mi nis té rio da Pro mo ção
So ci al, pôs em exe cu ção o Peti, na for ma de pro gra-
ma-pi lo to, pri me i ro em car vo a ri as e er va is no Esta do
de Mato Gros so do Sul. Em ja ne i ro de 1997, es ten-
deu-se à re gião de Per nam bu co; em ju lho, ao Esta do
da Ba hia, na ex tra ção do si sal; e ini ci ou-se a ar ti cu la-
ção para sua im plan ta ção, em 1998, nos ca na vi a is do
Esta do do Rio de Ja ne i ro. Pela re ti ra da das cri an ças
do ga rim po em Ari que mes, Esta do de Ron dô nia, o
Peti ga nhou o prê mio Itaú/Uni cef.

Foi ce le bra do, na oca sião, um com pro mis so no
sen ti do de co i bir o tra ba lho in fan til nos Esta dos, as
con fe de ra ções pa tro na is, as cen tra is sin di ca is, a
Con fe de ra ção Na ci o nal dos Tra ba lha do res da Agri-
cul tu ra (Con tag), o Con se lho do Pro gra ma Co mu ni-
da de So li dá ria e vá ri as or ga ni za ções não-go ver na-
men ta is.

Ain da com base no tra ba lho de sen vol vi do pe las
Co mis sões Esta du a is de Com ba te ao Tra ba lho Infan -
til e no Di ag nós ti co Pre li mi nar dos Fo cos de Tra ba lho
da Cri an ça e do Ado les cen te, as De le ga ci as Re gi o-
na is do Tra ba lho pu de ram pla ne jar e de sen vol ver me -
i os de fis ca li za ção.

Essa re tros pec ti va que faço hoje so bre o Peti
ser ve para que pos sa mos en ten der me lhor a con tri-
bu i ção des se pro gra ma, prin ci pal men te, na re du ção
dos ín di ces de tra ba lho in fan til no País, con for me
mos tra o re sul ta do da úl ti ma pes qui sa su ple men tar
do PNAD, di vul ga da pelo IBGE. Os da dos fo ram
anun ci a dos na se ma na pas sa da, em ple no fe ri a do da
Se ma na San ta, e pas sa ram des per ce bi dos. De acor -
do com a pes qui sa, o tra ba lho in fan til no Bra sil caiu
para 12,7%, de uma taxa que era de 19,6% em 1992!

Srªs e Srs. Se na do res, é in con tes tá vel que a re -
du ção do tra ba lho in fan til de veu-se ao de sen vol vi-
men to de ações e pro gra mas vol ta dos para a pro te-
ção e a as sis tên cia in te gral in fan to-ju ve nil, nas áre as
de tra ba lho, edu ca ção, sa ú de, cul tu ra e di re i tos hu-
ma nos. Tam bém está re la ci o na da ao en ga ja men to da 
so ci e da de e à cons ci en ti za ção, cada vez ma i or, da
res pon sa bi li da de so ci al das em pre sas.

Embo ra re co nhe cen do uma pre o cu pa ção ma i or
com o tra ba lho in fan til, er ra di cá-lo re quer as sis tir às
fa mí li as, abrin do-lhes uma pers pec ti va de fu tu ro. A
no tí cia de que as fa mí li as es tão de sas sis ti das é alar -
man te e deve ser mo ti vo de in dig na ção por toda a so -
ci e da de.

Sa be mos que não exis tem so lu ções má gi cas e
ins tan tâ ne as para eli mi nar ca rên ci as e ex clu sões,
mas cada de ci são to ma da con tri bui para su pe rar as
di fi cul da des exis ten tes. A omis são nes ses ca sos sig -
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ni fi ca cor rer mos um ris co de re tro ces so. Espe ro que o 
Mi nis té rio da Ação So ci al não co me ta esse erro com
mais de 800 mil cri an ças e jo vens que par ti ci pam des -
se pro gra ma.

Cha mo a aten ção dos Srs. Se na do res, na se-
gun da vez que as so mo a esta tri bu na, para di zer, em
alto e bom som, que os pro gra mas so ci a is im plan ta-
dos não po dem so frer des con ti nu i da de, sob o ris co de 
co lo car mos em ex tre ma di fi cul da de cen te nas de fa-
mí li as be ne fi ci a das com es ses pro gra mas.

Era o que ti nha di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa
He le na, do Par ti do dos Tra ba lha do res, do Esta do de
Ala go as, para uma co mu ni ca ção ina diá vel, nos ter -
mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to Inter no.

S. Exª dis põe de até cin co mi nu tos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são da
ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, se -
rei bre ve, por que vou me ins cre ver, na pró xi ma se ma-
na, para tra tar da re for ma da Pre vi dên cia.

Já de i xei mu i to cla ro nes ta Casa que sou ab so-
lu ta men te fa vo rá vel à re for ma do Esta do, por que o
Esta do bra si le i ro sem pre foi pa ra si ta do pela eli te po lí-
ti ca eco nô mi ca, de ca den te, in com pe ten te, cí ni ca, que 
nun ca fez nada. Então, sou ab so lu ta men te fa vo rá vel,
en quan to che ga a re vo lu ção, à re for ma do apa re lho
do Esta do.

É evi den te que as pa la vras po dem ser re pe ti das
pe las bo cas mais di ver sas, pe los es pí ri tos mais di fe-
ren ci a dos, e to dos po dem sair por aí dis cur san do re -
for ma, re for ma, re for ma...

Pode ser uma re for ma à luz dos in te res ses do
ca pi tal; pode ser uma re for ma à luz dos in te res ses do
mun do do tra ba lho; po dem ser as mais di ver sas con -
cep ções para vi a bi li zar a re for ma.

Infe liz men te, Sr. Pre si den te, hoje, os jor na is es -
tão re che a dos de de cla ra ções do nos so Pre si den te
José Ge no í no, Pre si den te do meu Par ti do, o Par ti do
dos Tra ba lha do res. É evi den te que, com ele, nun ca te -
rei a re la ção que os po lí ti cos vi ga ris tas têm com os
par ti dos de alu guel, per ma ne cen do fi li a da ape nas
en quan to re pre sen ta algo em que efe ti va men te acre -
di to.

Re gis tro nos Ana is da Casa que es tou dis pos ta
a fa zer o gran de de ba te so bre as re for mas da Pre vi-
dên cia, Tribu tá ria e do Sis te ma Fi nan ce i ro. De fen do a
Re for ma do Esta do e re pi to: o Esta do pri va ti za do fica
a ser vi ço das eli tes po lí ti co-eco nô mi cas.

Sr. Pre si den te, não pos so si len ci ar – por que o
si lên cio não dá fru tos – di an te das vá ri as de cla ra ções
pu bli ca das nos jor na is no sen ti do de que se rão ex pul-
sos do Par ti do os mem bros que vo ta rem con tra ri a-
men te à co bran ça dos ina ti vos e a ou tros itens da pro -
pos ta de re for ma da Pre vi dên cia.

Na pró xi ma se ma na, vol ta rei à tri bu na para tra -
tar do tema re for ma da Pre vi dên cia e do Esta do Bra si-
le i ro, por que gos to da idéia de par ti ci par des te de ba te
e que ro fazê-lo. Con tu do, não pos so de i xar de di zer
que não adi an tam as ame a ças pú bli cas, por que não
ce de rei na qui lo em que efe ti va men te te nho con vic-
ção. Alguns as pec tos da re for ma da Pre vi dên cia, por
exem plo, re pro du zem a ve lha, en fa do nha e men ti ro sa
can ti le na do rom bo da se gu ri da de, pela qual po de rão
ser co bra dos ina ti vos que re ce bem su per sa lá ri os de
R$1.050,00, quan do uma pes soa com mais de 60
anos tem de pa gar R$600,00 de se gu ro sa ú de. É evi -
den te que nes se tipo de re for ma eu não voto, Sr. Pre -
si den te.

Até na Fí si ca Quân ti ca, que é ex tre ma men te bo -
ni ta e se pre dis põe qua se a es cla re cer o modo como
fun ci o nam as co i sas no mun do fí si co, exis te a lei da
in cer te za, a lei da flu tu a ção, a Lei de Pa u li. Mas, em
re la ção a esse tema, não há in cer te za al gu ma, por -
que, com cer te za, não voto esse tipo de re for ma.

Du ran te o dis cur so da Sra. He lo í sa He -
le na, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pro je tos de lei que se rão li dos pelo Sr. 1° Se -
cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 2003

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.213, de 
24 de ju nho de 1991, “que dis põe so bre os 
Pla nos de Be ne fí ci os da Pre vi dên cia So ci-
al e dá ou tras pro vi dên ci as”, re a jus tan do o 
va lor do cota do sa lá rio-fa mí lia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 66 da Lei nº 8.213, de 24

de ju lho de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção, re vo gan do-se o in ci so II.

“Art. 66 (...)
I – R$15,95 (quin ze re a is e no ven ta e

cin co cen ta vos), para o se gu ra do com re mu-
ne ra ção men sal de va lor até R$ 664,80 (se -
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is cen tos e ses sen ta e qua tro re a is e oi ten ta
cen ta vos); (NR)”

II – Re vo ga-se.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei é de fun da men tal im -
por tân cia e visa re a jus tar o va lor da cota do sa lá rio-fa-
mí lia.

A Por ta ria nº 5.188, de 6-5-99, em seu art. 15, fi -
xou o va lor da cota do sa lá rio-fa mí lia em R$9,05 a
par tir de 1º-6-99, para o se gu ra do que per ce ba até
R$376,60 por cada fi lho.

O teto de R$376,60 cor res pon dia a 2,77 sa lá ri-
os mí ni mos vi gen tes em ju lho de 1999, que na épo ca
era de R$136,00, e o va lor da cota do sa lá rio-fa mí lia
cor res pon de a 2,4% do va lor do teto.

Des sa for ma, com o atu al va lor do sa lá rio mí ni-
mo de R$240,00, nada mais jus to que o va lor do teto
para per ce ber o sa lá rio-fa mí lia pas sas se a ser R$
664,80 ou os mes mos 2,77 sa lá ri os mí ni mos. Com
isso, o va lor da cota do sa lá rio-fa mí lia pas sa ria para
R$15,95 ou 2,4% do teto.

Dada a im por tân cia so ci al des te pro je to de lei é
que con to com a co la bo ra ção dos ilus tres pa res.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci-
os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e 

eu san ci o no a se guin te lei:
.........................................................................
Art. 66. O va lor da cota do sa lá rio-fa mí lia por fi -

lho ou equi pa ra do de qual quer con di ção, até 14 (qua -
tor ze) anos de ida de ou in vá li do de qual quer ida de é
de:

I – Cr$1.360,00 (um mil tre zen tos e ses sen ta
cru ze i ros), para o se gu ra do com re mu ne ra ção men -
sal não su pe ri or a Cr$ 51.000,00 (cin qüen ta e um mil
cru ze i ros);

II – Cr$170,00 (cen to e se ten ta cru ze i ros), para
o se gu ra do com re mu ne ra ção men sal su pe ri or a Cr$
51.000,00 (cin qüen ta e um mil cru ze i ros).

Nota: A Por ta ria nº 5.188, de 6-5-99 do MPAS, no art. 3º fixa a
cota do Sa lá rio Fa mí lia, a par tir de 1º-6-99, em R$9,05 para o se -
gu ra do com re mu ne ra ção men sal de va lor até R$376,60 não sen -
do de vi da ao se gu ra do com re mu ne ra ção men sal su pe ri or a
R$376,60. Vide nota ao art. 80.

..................................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 2003

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 57 da
Lei nº 8.213, de 24 de ju lho de 1991, que
“dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci os
da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro vi-
dên ci as”, es ten den do ao pa ra plé gi co a
apo sen ta do ria es pe ci al após vin te e cin-
co anos de tra ba lho.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho

de 1991, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te pa rá-
gra fo:

“Art. 57. (...)
§ 9º O se gu ra do pa ra plé gi co faz jus à

apo sen ta do ria es pe ci al de que tra ta este ar -
ti go, após vin te e cin co anos de con tri bu i-
ção, des de que com pro ve a con co mi tân cia
da li mi ta ção mo to ra no pe río do.”

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pre sen te pro je to de lei tem por ob je ti vo es ten-
der o di re i to à apo sen ta do ria es pe ci al aos tra ba lha do-
res pa ra plé gi cos, após 25 (vin te e cin co) anos de con -
tri bu i ção.

Enten de mos so be ja men te abo na da a pre ten-
são, em vis ta das li mi ta ções fí si cas des ses tra ba lha-
do res. Sem som bra de dú vi da, o tra ba lha dor aco me ti-
do de de fi ciên cia fí si ca lo co mo to ra tem que des pen-
der mu i to ma i or es for ço para o de sem pe nho de uma
ati vi da de qual quer.

To da via, fren te a no vas con cep ções quan to à ma -
nu ten ção da sa ú de fí si ca, como psí qui ca, acon se lha-se
uma pos tu ra ati va do por ta dor de de fi ciên cia na fa mí lia
e na co mu ni da de, em bus ca da in te gra ção ao meio so -
ci al, so bre tu do pro por ci o nan do-se con di ções es pe ci a is
de aces so a uma ati vi da de pro fis si o nal.
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Ora, sen do sa lu tar e acon se lhá vel o de sen vol vi-
men to de uma ati vi da de pro du ti va, ma i or se mos tra o
be ne fí cio para o pa ra plé gi co, que con fi na do abrup ta-
men te a uma ca de i ra de ro das, con ser va, en tre tan to,
in tac tas as suas fa cul da des men ta is e in te lec tu a is.

Como a si tu a ção de imo bi li da de traz por de cor-
rên cia um com pro me ti men to mais acen tu a do das fun -
ções or gâ ni cas, en ten de-se não ser jus to sub me ter o
pa ra plé gi co a pe río do de tra ba lho idên ti co ao dos de -
ma is tra ba lha do res, que é nor mal men te de 35 anos.

Ten do, por tan to, como le gí ti ma a pos tu la ção
dos pa ra plé gi cos no sen ti do da apo sen ta do ria es pe-
ci al, após 25 anos de ati vi da de e con tri bu i ção, con ta-
mos com o apo io dos no bres pa res à apro va ção des te
pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí ci-
os da Pre vi dên cia So ci al e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

PUBLICAÇÃO CONSOLIDADA DA LEI Nº 8.213,
 DE 24 DE JULHO DE 1991, 

DETERMINADA PELO ART. 12 DA LEI Nº 9.528,
DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin-
te lei:

TÍTULO I

....................... ....................................................

Sub se ção IV
Da Apo sen ta do ria Espe ci al

Art. 57. A apo sen ta do ria es pe ci al será de vi da,
uma vez cum pri da a ca rên cia exi gi da nes ta lei, ao se -
gu ra do que ti ver tra ba lha do su je i to a con di ções es pe-
ci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca,
du ran te 15 (quin ze), 20 (vin te) ou 25 (vin te e cin co)
anos, con for me dis pu ser a lei. (Re da ção dada pela
Lei nº 9.032, de 28-4-94)

§ 1º A apo sen ta do ria es pe ci al, ob ser va do o dis -
pos to no art. 33 des ta lei, con sis ti rá numa ren da men -
sal equi va len te a 100% (cem por cen to) do sa lá-
rio-de-be ne fí cio. (Re da ção dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-94)

§ 2º A data de iní cio do be ne fí cio será fi xa da da
mes ma for ma que a da apo sen ta do ria por ida de, con -
for me o dis pos to no art. 49.

§ 3º A con ces são da apo sen ta do ria es pe ci al de -
pen de rá de com pro va ção pelo se gu ra do, pe ran te o
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al–INSS, do tem po
de tra ba lho per ma nen te, não oca si o nal nem in ter mi-
ten te, em con di ções es pe ci a is que pre ju di quem a sa -
ú de ou a in te gri da de fí si ca, du ran te o pe río do mí ni mo
fi xa do. (Re da ção dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-94)

§ 4º O se gu ra do de ve rá com pro var, além do
tem po de tra ba lho, ex po si ção aos agen tes no ci vos
quí mi cos, fí si cos, bi o ló gi cos ou as so ci a ção de agen -
tes pre ju di ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca, pelo
pe río do equi va len te ao exi gi do para a con ces são do
be ne fí cio. (Re da ção dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-94)

§ 5º O tem po de tra ba lho exer ci do sob con di-
ções es pe ci a is que se jam ou ve nham a ser con si de-
ra das pre ju di ci a is à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca será 
so ma do, após a res pec ti va con ver são ao tem po de
tra ba lho exer ci do em ati vi da de co mum, se gun do cri -
té ri os es ta be le ci dos pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia e
Assis tên cia So ci al, para efe i to de con ces são de qual -
quer be ne fí cio. (Re da ção dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-94)

§ 6º O be ne fí cio pre vis to nes te ar ti go será fi nan-
ci a do com os re cur sos pro ve ni en tes da con tri bu i ção
de que tra ta o in ci so II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de ju lho de 1991, cu jas alí quo tas se rão acres ci das de
doze, nove ou seis pon tos per cen tu a is, con for me a
ati vi da de exer ci da pelo se gu ra do a ser vi ço da em pre-
sa per mi ta a con ces são de apo sen ta do ria es pe ci al
após quin ze, vin te ou vin te e cin co anos de con tri bu i-
ção, res pec ti va men te. (Re da ção dada pela Lei nº
9.732, de 11-12-98)

§ 7º O acrés ci mo de que tra ta o pa rá gra fo an te ri-
or in ci de ex clu si va men te so bre a re mu ne ra ção do se -
gu ra do su je i to às con di ções es pe ci a is re fe ri das no
ca put. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.732, de
11-12-98)

§ 8º Apli ca-se o dis pos to no art. 46 ao se gu ra do
apo sen ta do nos ter mos des te ar ti go que con ti nu ar no
exer cí cio de ati vi da de ou ope ra ção que o su je i te aos
agen tes no ci vos cons tan tes da re la ção re fe ri da no
art. 58 des ta lei. (Pa rá gra fo in clu í do pela Lei nº 9.732,
de 11-12-98)

................ ...........................................................

(À Co mis são de Assun tos So ci a is –
de ci são ter mi na ti va.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 144, DE 2003

Alte ra as gra des cur ri cu la res dos
cur sos su pe ri o res do país, in clu in do uma 
dis ci pli na obri ga tó ria que in cen ti ve os
es tu dan tes a de sen vol ve rem o seu pró-
prio em pre en di men to eco nô mi co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As gra des cur ri cu la res dos cur sos de ní -

vel su pe ri or de ve rão con tém obri ga to ri a men te uma
dis ci pli na, com no mí ni mo 15 ho ras–aula, na qual se -
rão dis cu ti dos e apre sen ta dos te mas que in cen ti vem
os es tu dan tes a de sen vol ve rem o seu pró prio em pre-
en di men to eco nô mi co e em pre sa ri al.

Art. 2º O po der exe cu ti vo re gu la men ta rá o dis -
pos to nes ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

No lan ça men to do Pro gra ma Fome Zero, o Pre -
si den te Lula afir mou que para com ba ter mos a fome
no Bra sil, é ne ces sá rio “dar o pe i xe e en si nar a pes -
car”.

A pri me i ra des sas ações (dar o pe i xe) deve ser
exe cu ta da no âm bi to dos pro gra mas fe de ra is, es ta du-
a is e mu ni ci pa is de dis tri bu i ção de ren da e do a ção de
ali men tos.

A se gun da des sas ações, po rém não é tão sim -
ples com as de ma is. O que sig ni fi ca en si nar a pes-
car?

No nos so en ten der, en si nar a pes car não é si nô-
ni mo de qua li fi ca ção de mão-de-obra sim ples men te.

É pre ci so en ten der que o mer ca do de tra ba lho é
cons ti tu í do de dois pó los. De um lado os tra ba lha do-
res ofe re cem mão-de-obra, e do ou tro lado, as em pre-
sas de man dam o ser vi ço dos tra ba lha do res. Como
por trás das em pre sas es tão os em pre sá ri os, en tão,
em úl ti ma ins tân cia, são os em pre sá ri os quem de-
man dam mão-de-obra.

A qua li fi ca ção de mão-de-obra sig ni fi ca, por tan-
to, o for ta le ci men to do lado da ofer ta no mer ca do de
tra ba lho. No nos so en ten der, en si nar a pes ca deve
ser tam bém uma ação de for ta le ci men to do lado da
de man da por mão-de-obra.

Du ran te o re gi me mi li tar im ple men ta do em
1964, os gran des pla nos de in ves ti men to que mo der-
ni za ram e for ta le ce ram a eco no mia bra si le i ra, eram
ca na li za do por meio da cri a ção de gran des com ple-
xos em pre sa ri a is pú bli cos, fa mo sas “Brás”, como Pe -
tro brás, Te le brás, Si der brás, etc. Assim, ao go ver no

fe de ral ca bia o pa pel de ge ra dor de em pre gos. A so ci-
e da de, so bre tu do às uni ver si da des, foi con fi a da a fun -
ção de for ne cer mão-de-obra qua li fi ca da para es ses
em pre en di men tos. Assim, o go ver no fe de ral era o
res pon sá vel pela de man da de mão de obra e as uni -
ver si da des se en car re ga vam da qua li fi ca ção da ofer -
ta de mão-de-obra.

Atu al men te o es ta do bra si le i ro não su por ta mais 
pos sui a con du ção de gran des em pre en di men tos, o
que pro vo cou um gran de aba lo no lado da de man da
de mão-de-obra no mer ca do de tra ba lho.

Di an te des ta cons ta ta ção, cons ta tar mos a tra je-
tó ria pro fis si o nal se gui da por mais de uma ge ra ção
de bra si le i ros. Aque les que mais se de di ca vam aos
es tu dos, e con se gui am in gres sar nas uni ver si da des,
ob ti nham uma ade qua da qua li fi ca ção pro fis si o nal e
in gres sa vam no mer ca do de tra ba lho pelo lado da
ofer ta, e even tu al men te aca ba vam gal gan do os al tos
es ca lões das em pre sas. To da via, mu i tos da que les
que não in gres sa vam nas uni ver si da des aca ba vam
mon tan do o seu pró prio ne gó cio e, por tan to in gres sa-
vam no mer ca do de tra ba lho pelo lado da de man da.

Os jo vens mais qua li fi ca dos con se gui ram os
me lho res em pre gos do país, re sol ve ram uni ca men te
os seus pró pri os pro ble mas in di vi du a is, tor nan do-se
a mão-de-obra qua li fi ca da de nos sa eco no mia. Os
jo vens me nos qua li fi ca dos não in gres sa vam nas uni -
ver si da des. Para so bre vi ver, eles mon ta ram o seu
pró prio ne gó cio, tor nan do-se em pre sá ri os, e aca ba-
ram pos si bi li tan do que mu i tas ou tras pes so as tam-
bém con se guis sem se em pre gar.

Ensi nar a pes car deve com pen sar o en fra que-
ci men to da de man da de mão-de-obra pro vo ca da
pela in ca pa ci da de fi nan ce i ra do es ta do bra si le i ro em 
ser o gran de em pre en de dor na ci o nal. Ensi nar a pes -
car deve ser en ten di do tam bém com for mar em pre-
sá ri os.

A ação de en si nar a pes car deve im pli car em
uma re for mu la ção das gra des cur ri cu la res do en si no
su pe ri or no Bra sil, tor nan do obri ga tó ria dis ci pli nas ou
se mi ná ri os que es ti mu lem e en co ra jem os jo vens bra -
si le i ros a in gres sa rem no mer ca do de tra ba lho não
mais pelo lado da ofer ta, mas pelo lado da de man da.
Ou seja, que es ses jo vens, que for mam a eli te de nos -
sa so ci e da de, não in gres sem no mer ca do de tra ba lho
pro cu ran do um em pre go para si, mas que par tam
para a mon ta gem de um em pre en di men to pró prio e
aca bem cri an do opor tu ni da des para ou tras pes so as.

Acre di ta mos que esta ação (en si nar a pes car,
que sig ni fi ca for mar em pre sá ri os) deva ini ci ar nos
cen tros de en si no su pe ri or do país. Pois so men te

08474 Qu in ta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    431ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



com uma de man da de mão-de-obra for te, po de re-
mos ge rar os pos tos de tra ba lho ne ces sá ri os para
re du zir de for ma sus ten ta da o de sem pre go.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Del cí dio Ama ral.

(À Co mis são de Edu ca ção – de ci são
ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2003

Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 9.782, de 
26 de ja ne i ro de 1999, que dis põe so bre o 
Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria,
cria a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 4º do art. 23 da Lei nº 9.782, de 26 de

ja ne i ro de 1999, pas sa a vi go rar com a se guin te re da-
ção.

Art. 23 (...)
“§ 4º A taxa de ve rá ser re co lhi da nos

ter mos dis pos tos em ato pró prio da Anvi sa,
res guar dan do ao con tri bu in te a op ção pelo
par ce la men to, sem ju ros ou qua is quer en-
car gos fi nan ce i ros ou pelo pa ga men to úni co
da de vi da taxa.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os tri bu tos no Bra sil, qua se em sua to ta li da de,
são par ce la dos com a fi na li da de de de so ne rar o con tri-
bu in te de ma si a da men te em um úni co pe río do, po den do
as sim, se pro gra mar para hon rar com to dos os seus.
com pro mis sos, sem afe tar o seu flu xo fi nan ce i ro.

Re ce bi di ver sas re cla ma ções do meu es ta do,
na qual a Anvi sa in for ma aos con tri bu in tes que não
ad mi te par ce la men to no pa ga men to da Taxa de Fis -
ca li za ção de Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

Des sa for ma, sub me to a apre ci a ção dos ilus tres
pa res, este pro je to de lei, onde o con tri bu in te pos sa
op tar pelo pa ga men to to tal ou par ce la do da re fe ri da
taxa.

Em vis ta do ex pos to, so li ci to o apo io à apro va-
ção do pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões,  23 de abril de 2003. – Se -
na dor Pa u lo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
(Pu bli ca do no DOU de 27-1-1999, Se ção 1, pág. 1)

De fi ne o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi-
lân cia Sa ni tá ría, cria a Agên cia Na ci o nal
de Vi gi lân cia Sa ni tá ria, e dá ou tras pro vi-
dên ci as.

Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca ado -
tou a Me di da Pro vi só ria nº 1.791, de 1998, que o Con -
gres so Na ci o nal apro vou, e eu, Anto nio Car los Ma ga-
lhães, Pre si den te, para os efe i tos do dis pos to no pa -
rá gra fo úni co do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, pro -
mul go a se guin te lei:

CAPÍTULO I
Do Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria

Art. 1º O Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá-
ria com pre en de o con jun to de ações de fi ni do pelo §
1º do art. 6º e pe los arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 
de se tem bro de 1990, exe cu ta do por ins ti tu i ções da
Admi nis tra ção Pú bli ca di re ta e in di re ta da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, que
exer çam ati vi da des de re gu la ção, nor ma ti za ção, con -
tro le e fis ca li za ção na área de vi gi lân cia sa ni tá ria.

Art. 2º Com pe te à União no âm bi to do Sis te ma
Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria:

I – de fi nir a po lí ti ca na ci o nal de vi gi lân cia sa ni tá-
ria;

II – de fi nir o Sis te ma Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa -
ni tá ria;

III – nor ma ti zar, con tro lar e fis ca li zar pro du tos,
subs tân ci as e ser vi ços de in te res se para a sa ú de;

IV – exer cer a vi gi lân cia sa ni tá ria de por tos, ae -
ro por tos e fron te i ras, po den do essa atri bu i ção ser su -
ple ti va men te exer ci da pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe -
de ral e pe los Mu ni cí pi os;

V – acom pa nhar e co or de nar as ações es ta du a-
is, dis tri tal e mu ni ci pa is de vi gi lân cia sa ni tá ria;

VI – pres tar co o pe ra ção téc ni ca e fi nan ce i ra aos 
Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os;

VII – atu ar em cir cuns tân ci as es pe ci a is de ris co
à sa ú de; e

VIII – man ter sis te ma de in for ma ções em vi gi-
lân cia sa ni tá ria, em co o pe ra ção com os Esta dos, o
Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os.

Art. 21. Cons ti tu em pa tri mô nio da Agên cia os
bens e di re i tos de sua pro pri e da de, os que lhe fo rem
con fe ri dos ou que ve nha ad qui rir ou in cor po rar.

Art. 22. Cons ti tu em re ce i ta da Agên cia:
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I – o pro du to re sul tan te da ar re ca da ção da taxa
de fis ca li za ção de vi gi lân cia sa ni tá ria, na for ma des ta
lei;

II – a re tri bu i ção por ser vi ços de qua is quer na tu-
re za pres ta dos a ter ce i ros;

III – o pro du to da ar re ca da ção das re ce i tas das
mul tas re sul tan tes das ações fis ca li za do ras;

IV – o pro du to da exe cu ção de sua dí vi da ati va;
V – as do ta ções con sig na das no Orça men to

Ge ral da União, cré di tos es pe ci a is, cré di tos adi ci o na-
is e trans fe rên ci as e re pas ses que lhe fo rem con fe ri-
dos;

VI – os re cur sos pro ve ni en tes de con vê ni os,
acor dos ou con tra tos ce le bra dos com en ti da des e or -
ga nis mos na ci o na is e in ter na ci o na is;

VII – as do a ções, le ga dos, sub ven ções e ou tros
re cur sos que lhe fo rem des ti na dos;

VIII – os va lo res apu ra dos na ven da ou alu guel
de bens mó ve is e imó ve is de sua pro pri e da de; e,

IX – o pro du to da ali e na ção de bens, ob je tos e
ins tru men tos uti li za dos para a prá ti ca de in fra ção, as -
sim como do pa tri mô nio dos in fra to res, apre en di dos
em de cor rên cia do exer cí cio do po der de po lí cia e in -
cor po ra dos ao pa tri mô nio da Agên cia nos ter mos de
de ci são ju di ci al;

X – os va lo res apu ra dos em apli ca ções no mer -
ca do fi nan ce i ro das re ce i tas pre vis tas nos in ci sos I a
IV e VI a IX des te ar ti go. (Re da ção dada pela MP nº
2.190-34, de 23 de agos to de 2001)

Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos pre vis tos nos in ci-
sos I, II e VII des te ar ti go, se rão re co lhi dos di re ta men-
te à Agên cia, na for ma de fi ni da pelo Po der Exe cu ti vo.

Art. 23. Fica ins ti tu í da a Taxa de Fis ca li za ção de
Vi gi lân cia Sa ni tá ria.

§ 1º Cons ti tui fato ge ra dor da Taxa de Fis ca li za-
ção de Vi gi lân cia Sa ni tá ria a prá ti ca dos atos de com -
pe tên cia da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria
cons tan tes do Ane xo II.

§ 2º São su je i tos pas si vos da taxa a que se re fe-
re o ca put des te ar ti go as pes so as fi si cas e ju rí di cas
que exer cem ati vi da des de fa bri ca ção, dis tri bu i ção e
ven da de pro du tos e a pres ta ção de ser vi ços men ci o-
na dos no art. 80 des ta lei.

§ 3º A taxa será de vi da em con for mi da de com o
res pec ti vo fato ge ra dor, va lor e pra zo a que re fe re a
ta be la que cons ti tui o Ane xo II des ta lei.

§ 4º A taxa de ve rá ser re co lhi da nos ter mos dis -
pos tos em ato pró prio da Anvi sa. (re da ção dada pela
MP nº 2.190-34, de 23 de agos to de 2001)

§ 5º A ar re ca da ção e a co bran ça da taxa a que 
se re fe re este ar ti go po de rá ser de le ga da aos Esta-
dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos Mu ni cí pi os, a cri té rio
da Agên cia, nos ca sos em que por eles es te jam
sen do re a li za das ações de vi gi lân cia, res pe i ta do o
dis pos to no § 1º do art. 7º des ta lei.

§ 6º Os la bo ra tó ri os ins ti tu í dos ou con tro la dos
pelo Po der Pú bli co, pro du to res de me di ca men tos e
in su mos su je i tos à Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro
de 1976, à vis ta do in te res se da sa ú de pú bli ca, es-
tão isen tos do pa ga men to da Taxa de Fis ca li za ção
de Vi gi lán cia Sa ni tá ria.

§ 7º Às re no va ções de re gis tros, au to ri za ções
e certflca dos apli cam-se as pe ri o di ci da des e os va-
lo res es ti pu la dos para os atos ini ci a is na for ma pre-
vis ta no Ane xo II.

§ 8º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or apli ca-se
ao con ti do nos §§ 1º a 8º do art. 12 e pa rá gra fo úni -
co do art.50 da Lei nº 6.360, de 1976, no § 2º do art. 
3º do De cre to-Lei nº 986, de 21 de ou tu bro de 1969, 
e § 3º do art. 41 des ta lei. “(NR) (Re da ção dada pela 
MP nº 2.190-34, de 23 de agos to de 2001).

Art. 24. A Taxa não re co lhi da nos pra zos fi xa-
dos em re gu la men to, na for ma do ar ti go an te ri or,
será co bra da com os se guin tes acrés ci mos:

I – ju ros de mora, na via ad mi nis tra ti va ou ju di-
ci al, con ta dos do mês se guin te ao do ven ci men to, à
ra zão de 1% ao mês, cal cu la dos na for ma da le gis-
la ção apli cá vel aos tri bu tos fe de ra is;

II – mul ta de mora de 20%, re du zi da a 10% se
o pa ga men to for efe tu a do até o úl ti mo dia útil do
mês sub se quen te ao do seu ven ci men to;

III – en car gos de 20%, subs ti tu ti vo da con de-
na ção do de ve dor em ho no rá ri os de ad vo ga do, cal -
cu la do so bre o to tal do dé bi to ins cri to como Dí vi da
Ati va, que será re du zi do para 10%, se o pa ga men to
for efe tu a do an tes do aju i za men to da exe cu ção.

§ 1º Os ju ros de mora não in ci dem so bre o va -
lor da mul ta de mora.

§ 2º Os dé bi tos re la ti vos à Taxa po de rão ser
par ce la dos, a ju í zo da Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân-
cia Sa ni tá ria, de acor do com os cri té ri os fi xa dos na
le gis la ção tri bu tá ria.
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Os pro je-
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO 243, de 2003

Re quer um voto de apla u so pelo
trans cur so do 75º ani ver sá rio de fun da-
ção da Esco la de Sam ba de Man gue i ra.

Nos ter mos do art. 222 do Re gi men to Inter no,
re que i ro, ou vi do o Ple ná rio, a in ser ção em ata de um
voto de apla u so à Esco la de Sam ba de Man gue i ra, a
mais an ti ga es co la de sam ba do País, pelo trans cur so
de seu 75º ani ver sá rio de cri a ção (bo das de di a man-
te), no pró xi mo dia 28 de abril de 2003.

Re que i ro, ain da, que a ho me na gem seja ex ten-
si va, à me mó ria de Eu zé bia Sil va de Oli ve i ra – Dona
Zica, a gran de im pul si o na do ra da Esco la de Sam ba
de Man gue i ra, fa le ci da em ja ne i ro des te ano.

Jus ti fi ca ção

A Esco la de Sam ba de Man gue i ra é uma das
mais au tên ti cas e vi to ri o sas ins ti tu i ções bra si le i ras
de di ca das à cul tu ra po pu lar, que sem pre sou be ex pri-
mir atra vés do Car na val.

Até ja ne i ro úl ti mo, a Esco la teve como uma de
suas fi gu ras mais ex pres si vas a gran de lí der co mu ni-
tá ria, Eu zé bia Sil va de Oli ve i ra, a Dona Zica, fa le ci da
em 22 de ja ne i ro, pou cos dias an tes de com ple tar 90
anos de uma vida in te i ra men te de di ca da à con so li da-
ção da es co la que aju dou a cri ar. E mais ain da: pou -
cas se ma nas an tes do des fi le car na va les co de 2003,
no sam bó dro mo do Rio de Ja ne i ro, em que a Man-
gue i ra veio a se sa grar vice-cam peã.

Dona Zica de i xou sua exis tên cia e sua obra ins -
cri tas como um ver da de i ro sím bo lo da Esta ção Pri -
me i ra, de cuja fun da ção par ti ci pou, com o sam bis ta
Age nor de Oli ve i ra, o Car to la. Ela e ele pas sam à his -
tó ria da cul tu ra mu si cal po pu lar como per so na li da des
de re le vo do Car na val, vi vi do in ten sa men te por am -
bos. E, por isso, a ho me na gem aqui pro pos ta tam bém
se es ten de a Eu zé bia, a Dona Zica, e a Age nor de Oli -
ve i ra, o Car to la.

A Esco la de Sam ba Esta ção Pri me i ra de Man -
gue i ra me re ce a ho me na gem que es ta mos pro pon do
ao Se na do da Re pú bli ca. Como ex pres si va ins ti tu i ção
re pre sen ta ti va do Car na val, a Man gue i ra con quis tou,
ao lon go des ses 75 anos, o apre ço e a ad mi ra ção do
povo.

Nes sa opor tu ni da de, quan do exal ta mos seu
nome e sua tra je tó ria, se ria im pos sí vel não men ci o-
nar, além de Car to la, tam bém e prin ci pal men te o
nome da gran de pri me i ra dama da Esco la, Dona Zica.

Ao de di car sua lon ga exis tên cia a Man gue i ra,
Dona Zica foi quem im pul si o nou Car to la, fun da dor da
Esco la.

Ela já não está en tre nós, mas sua me mó ria ga -
nhou pe re ni da de.Seu fa le ci men to ocor reu em ja ne i ro
des te ano. Era o dia 22. Era tam bém uma quar ta-fe i ra,
que, de cer ta for ma, lem bra o Car na val.

Na que le dia, to dos os sons si len ci a ram por um
ins tan te. Dona Zica nos dava ade us. A Dona Zica, de
quem nos lem bra mos, to dos nós, sem pre que se fala
da Man gue i ra, a Esta ção Pri me i ra do sam ba e do car-
na val.

Na que la quar ta-fe i ra, os tam bo rins e as cu í cas
emu de ce ram. Em pran to si len ci o so. As pas sis tas
tam bém pa ra ram. Em lu gar do som co lo ri do, ape nas
res so a vam o cho ro e os sus pi ros do len tes do sur do
de Je sus Luiz, há 33 anos uma pre sen ça cer ta na ba -
te ria da Man gue i ra. O mes mo sur do que, anos an tes,
fi ze ra a mar ca ção, no se pul ta men to de Age nor de Oli -
ve i ra, o Car to la, o pai da mais an ti ga es co la de sam ba
do Bra sil, a Man gue i ra de Dona Zica.

O si lên cio se fez pri me i ra men te na pas sa re la,
em dia de tris te za e já ago ra,de sa u da de. Era a re ve-
rên cia à no bre dama do Car na val, no ade us de fi ni ti vo
a quem, ten do sido uma mu lher sim ples, com a mes -
ma sim pli ci da de e ao lon go de toda uma vida, foi tam -
bém a es tre la sem pre cin ti lan te da gran de fes ta po pu-
lar bra si le i ra, o car na val ca ri o ca das ale gri as de to das
as gen tes.

A ou tra ho me na gem é esta que ire mos tri bu tar a 
Dona Zica, no Se na do da Re pú bli ca.

Dona Zica me re ce nos so pro fun do re co nhe ci-
men to. Ela que foi a alma da Man gue i ra, por isso
alma-gê mea do Car na val e in tér pre te ines que cí vel da 
arte mu si cal bra si le i ra em sua ex pres são mais le gí ti-
ma, por que vin da do povo.

A gran de dama do Car na val mor reu como que -
ria. Foi dor mir e não acor dou. Sua mor te sur pre en deu
ape nas os ami gos, que se pre pa ra vam, to dos eles,
para co me mo rar os 90 anos da já sa u do sa pri me i-
ra-dama. Se ria uma gran de fes ta de con gra ça men to,
no dia 6 de fe ve re i ro pas sa do, com mis sa pela ma nhã
e sam ba no i te aden tro, na qua dra da Esta ção Pri me i-
ra de Man gue i ra, a mes ma de tan tas e tan tas gló ri as.

Dona Zica nas ceu num do min go de Car na val E
mor reu numa quar ta, fal tan do pou co me nos de dois
me ses para a quar ta-fe i ra de cin zas.
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Era 22 de ja ne i ro. O dia em que seus ami gos e,
por que não di zer, tam bém ou tros mi lha res de ad mi ra-
do res de todo o País, sen ti ram a dor de um mo men to
afli ti vo e de an gús tia, ante a per da da pes soa que ri da.

Dona Zica nos dis se ade us, des pe din do-se da
pas sa re la e do sam ba, per ma nen te men te in ter li ga-
dos à lon ga exis tên cia des sa gran de bra si le i ra, que
de di cou to dos os seus dias ao Car na val, dis tri bu in do
ale gri as a man che i as, ela que, mes mo em meio à fe li-
ci da de, tam bém car re gou dis sa bo res e en fren tou di fi-
cul da des. A tudo, po rém, sem pre sou be su pe rar.

Para ale gria ge ral – do Bra sil, país, e pá tria – co -
nos co per ma ne ce a me lhor lem bran ça. Essa re cor da-
ção mos tra-nos a fi gu ra de Dona Zica na sua ima gem
ami ga, a ima gem sem pre as so ci a da à mais an ti ga
das nos sas es co las de sam ba, a Man gue i ra, lado a
lado com Age nor de Oli ve i ra, o Car to la, de quem mais 
tar de vi ria a se tor nar a com pa nhe i ra in se pa rá vel.

Car to la e Dona Zica acom pa nha ram a tra je tó ria
de mu i tas vi tó ri as da Esta ção Pri me i ra. Ti ve ram de-
sen con tros, tal vez mu i tos. Mas, so bre tu do, e jun tos,
co le ci o na ram vi tó ri as, que não fo ram ape nas dos
dois. Fo ram vi tó ri as do povo, na pas sa re la do sam ba.

Pri me i ro, mor reu Car to la. De po is, Dona Zica,
pre ma tu ra men te, ape sar dos seus bem vi vi dos 90
anos. Sua mor te ocor reu pre ma tu ra men te é por que a
vi ta li da de des sa ex tra or di ná ria mu lher bra si le i ra ain -
da ha ve ria de nos dar mu i tas ale gri as. Seu ade us
acon te ceu quan do fal ta va.pou co tem po para que ela
pu des se par ti ci par do Car na val e vis se a Man gue i ra
tri un far de novo, ao sa grar-se vice-cam peã do des fi le
des te 2003.

Foi um novo tri un fo, como mu i tos ou tros que le -
gi ti ma men te a Esta ção sou be con quis tar, este ano in -
fe liz men te sem Dona Zica. Ela já vive no céu, mas
sem pre per to de nós, pela pe re ne lem bran ça de um
tem po ale gre e fe liz, dois sen ti men tos in se pa rá ve is
que ela sa bia trans mi tir, mis tu ra dos à boa ca dên cia
da mú si ca do povo.

Dona Zica não era com po si to ra, mas sou be ser
pre sen ça fun da men tal para o êxi to da Esco la de
Sam ba que tan to amou.

Ela não can ta va, nem es cre via le tra de mú si ca.
Foi, po rém, a for te ins pi ra do ra das cri a ções de Car to-
la, dan do-lhe o mote, para um de seus imor re dou ros
sam bas, que, no nome da mú si ca, per pe tu ou a fra se
as ro sas não fa lam.

Fo ram pa la vras que bro ta ram de re pen te, e ga -
nha ram tom de mú si ca, numa con ver sa em que ela in -
da ga va a Car to la por que ele an da va tão agas ta do e
tris te. “Per gun te às ro sas!“, foi a res pos ta, le van do

Dona Zica a cri ar a fra se “as ro sas não fa lam... “,
imor ta li za da em rit mo de sam ba, pela ver ve ima gi na-
do ra de Car to la.

Esse não foi o úni co sam ba de Car to la ins pi ra do
por Dona Zica. Antes do ca sa men to, nos anos 50 –
am bos eram vi ú vos – ele cri ou o sam ba Tive Sim, ao
que di zem uma res pos ta para o lado ci u men to de
Zica. E, às vés pe ras da união de fi ni ti va, dos dois na
igre ja e no pa pel, um novo sam ba: Nós Dois. Foi na
épo ca em que eles to ca vam o res ta u ran te Zi car to la,
que fi cou ape nas dois anos nas mãos do ca sal, tor -
nan do-se, en tão, o pon to de en con tro e de cri a ção
mu si cal de com po si to res de gran de peso, como Tom
Jo bim e Vi ni ci us de Mo ra es. O res ta u ran te foi tam bém
o lo cal de re ve la ção de sam bis tas ini ci an tes, como
Pa u li nho da Vi o la, Cle men ti na de Je sus, Elton Me de i-
ros e Zé Kéti.

A pas sa gem de Dona Zica pelo mun do da cu li-
ná ria de veu-se a seu po der de má gi ca na co zi nha.
Suas re ce i tas aca ba ram re u ni das no li vro Dona Zica:
tem pe ro, amor e arte, lan ça do no dia 6 de mar ço úl ti-
mo, quan do ela es ta ria com ple tan do 90 anos de ida -
de. Na capa, é cla ro, as co res ver de e rosa da Man -
gue i ra, a ins pi ra ção de Dona Zica na cu li ná ria.

Essa doce fi gu ra hu ma na, cujo nome está ins -
cri to no Di ci o ná rio Mu lhe res do Bra sil, tor nou-se lí -
der da Man gue i ra pelo seu in co mum es for ço, a par tir
de 1974, para es ti mu lar Car to la a se tor nar mú si co
pro fis si o nal. E as sim foi, Na que le ano, Car to la gra vou
seu pri me i ro dis co, pas san do, en tão, a tra ba lhar in-
ten sa men te, tal vez para re cu pe rar o tem po que ha via
pas sa do, um tem po per di do, por que sem mú si ca.

Com a mor te do sam bis ta, em 1980, Dona Zica,
como era de se es pe rar, tor nou-se a gran de lí der da
Esta ção Pri me i ra, ao lado de Dona Ne u ma, fa le ci da
em 2002.

A alma de Man gue i ra era Dona Zica, uma não
po dia vi ver sem a ou tra. Por isso, te mos a cer te za de
que Dona Zica, por que está no céu, con for ma-se por
não ter vis to os dois úl ti mos des fi les na Mar quês de
Sa pu caí. Em 2002, ela ven ceu uma en fer mi da de e
até ob te ve au to ri za ção mé di ca, na vés pe ra do Car na-
val, para des fi lar no alto de um car ro ale gó ri co. Aca -
bou fi can do na Casa de Sa ú de, de onde acom pa nhou
tudo pela te le vi são. “Qu an do vi as ba i a nas, vi rei a ca -
be ça para o lado e gri tei: “É cam peã !“. E as sim acon -
te ceu, a Man gue i ra foi a vi to ri o sa.

Nes te ano, Dona Zica aca len ta va um úni co de -
se jo: “Qu e ro ter sa ú de pa ra ser bi cam peã em 2003.”
Mor reu an tes, fal tan do 40 dias para o des fi le, o mes -
mo es pa ço de uma Qu a res ma, mas o ade us da pri -
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me i ra-dama da Man gue i ra não im pe diu a re e di ção do
bri lho da Esta ção Pri me i ra. Com o sam ba nos pés e
Dona Zica na lem bran ça dos pas sis tas, a Esco la con -
quis tou o tí tu lo de vice-cam peã.

Com a ho me na gem que aqui é for ma li za da, o
Se na do da Re pú bli ca se per mi te pa rar por uns ins tan-
tes, para ho me na ge ar a Esco la de Sam ba Esta ção
Pri me i ra de Man gue i ra, com nos sos apla u sos pela
co me mo ra ção de suas bo das de di a man te, nes ses 75 
anos de ale gri as para o povo.

Sala das Ses sões,  23 de abril de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio – Se na dor Ro me ro Juca – Se na-
dor Edu ar do Aze re do – Se na dor Ante ro Paes de
Bar ros – Se na dor Tas so Je re is sa ti – Se na dor Sér-
gio Gu er ra.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e 
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nos ter -
mos do art. 222, o re que ri men to lido será des pa cha do
à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

São li dos os se guin tes

REQUERIMENTO Nº 244, DE 2003

Nos ter mos do art. 216, I, do Re gi men to Inter no,
com bi na do com o dis pos to no art. 50, § 2º, da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, e ten do em vis ta de cla ra ções fe i tas
pelo Pre si den te da Re pú bli ca, Luiz Iná cio Lula da Sil -
va, em Ouro Pre to, Mi nas Ge ra is, acer ca da res ta u ra-
ção de imó ve is con si de ra dos como pa tri mô ni os his tó-
ri cos, re que i ro que a Mesa so li ci te in for ma ções por
es cri to, ao Exmº Se nhor Mi nis tro da Cul tu ra, so bre as
mo da li da des de fi nan ci a men to para esse fim, qual o
mon tan te de re cur sos dis po ní ve is e quan do de ve rá
ser ini ci a da a re cons tru ção dos pré di os des tru í dos ou
da ni fi ca dos, in di can do se o pla no será li mi ta do à ci da-
de de Ouro Pre to ou se al can ça rá ou tros mu ni cí pi os.

Jus ti fi ca ção

No Tí tu lo IV, Ca pí tu lo I, a Cons ti tu i ção Fe de ral
pres cre ve as atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal,
con tem plan do, no in ci so X do art. 49, as suas prer ro-
ga ti vas de fis ca li zar e con tro lar, di re ta men te ou por
qual quer de suas Ca sas, os atos do Po der Exe cu ti vo,
in clu í dos os da Admi nis tra ção in di re ta. No caso em
tela, for mu la mos este re que ri men to para que o Se na-
do da Re pú bli ca pos sa in te i rar-se do pla no de fi nan ci-
a men to para res ta u ra ção de pré di os in clu í dos no

elen co de “Pa tri mô nio His tó ri co”, no ta da men te em
Ouro Pre to, MG.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Arthur Vir gí lio, Lí der do PSDB.

(À Mesa, para de ci são.)

REQUERIMENTO Nº 245, DE 2003

Re que i ro a Vos sa Exce lên cia, com base no § 2º
do art. 50 da Cons ti tu i ção Fe de ral, que, ou vi da a
Mesa, se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da Fa -
zen da in for ma ções so bre o cál cu lo dos des con tos
efe tu a dos nos va lo res dos tri bu tos que cons ti tu em os
Fun dos de Par ti ci pa ção dos Esta dos e Mu ni cí pi os.

Jus ti fi ca ção

A Cons ti tu i ção Fe de ral atri bu iu aos Esta dos e
Mu ni cí pi os, res pec ti va men te, o per cen tu al de 21,5 e
22,5 da re ce i ta do Impos to de Ren da e do IPI, va lo-
res es ses que com põem os Fun dos de Par ti ci pa ção
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os.

A le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal deu com pe tên-
cia à Se cre ta ria do Te sou ro Na ci o nal – STN (ór gão
do Mi nis té rio da Fa zen da) para, a cada dez dias,
efe tu ar os cál cu los e dis po ni bi li zar os va lo res para o
Ban co do Bra sil re pas sar às uni da des fe de ra das. A
dis tri bu i ção en tre es tas se dá de acor do com as nor -
mas da Lei Com ple men tar nº 62 e com as Re so lu-
ções do Tri bu nal de Con tas da União, que es ta be le-
cem os co e fi ci en tes de par ti ci pa ção dos Esta dos e
Mu ni cí pi os na dis tri bu i ção da re ce i ta to tal dos dois
Fun dos.

Te mos in for ma ções de que a STN não vem
cal cu lan do cor re ta men te o mon tan te a ser dis tri bu í-
do. Espe ci a lis tas na ma té ria efe tu a ram um es tu do
das fór mu las uti li za das e di vul ga das pela STN e
cons ta ta ram a exis tên cia de qua tro for mas de in cor-
re ções que re du zem os va lo res a se rem re pas sa dos
às Uni da des da Fe de ra ção.

Do es tu do, con clui-se que:

a) está sen do sub tra í do da base o va lor da
con tri bu i ção para o PIN e para o Pro ter ra; a re du ção
é in de vi da, pois es tas con tri bu i ções não com põem a 
base, uma vez que são con ta bi li za das em ru bri cas
pró pri as, por meio das qua is já está sen do ex pur ga-
do tal va lor; a fór mu la ado ta da pro mo ve, por tan to,
uma du pla sub tra ção des tes va lo res; de ou tu bro de
1994 até agos to de 1999 esta in cor re ção tem re du-
zi do a base em 2,5 bi lhões de re a is, pro vo can do
uma que da do FPE e do FPM de, res pec ti va men te,
538 e 563 mi lhões de re a is (em va lo res no mi na is);
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b) em ra zão das emen das cons ti tu ci o na is que
cri a ram o Fun do So ci al de Emer gên cia – FSE e o
Fun do de Esta bi li za ção Fis cal – FEF, fi cou ex clu í da
da base de apu ra ção a re ce i ta do IR re ti do na fon te
dos pa ga men tos efe tu a dos pela União; em de cor rên-
cia dis to, a União tem sub tra í do o mon tan te bru to des -
ta re ce i ta; ocor re, po rém, que os va lo res res ti tu í dos
aos ser vi do res pú bli cos fe de ra is está sen do de du zi do
em du pli ci da de: como res ti tu i ção e como re ten ção na
fon te da União; por con ta dis to, o Go ver no Fe de ral
tem de i xa do de re pas sar cer ca de 1,06 bi lhão de re a is
no pe río do aci ma ci ta do, re dun dan do numa re du ção
de 229 e 239 mi lhões de re a is nos res pec ti vos Fun -
dos de Par ti ci pa ção;

c) uti li za ção, no cál cu lo das par ti ci pa ções, de
da dos par ci a is da re ce i ta do IR e do IPI, que não cor -
res pon dem à re a li da de apre sen ta da na con ta bi li da de
do Go ver no; en tre ou tu bro de 1994 e de zem bro de
1997, fo ram re ti ra dos 3,54 bi lhões de re a is da base,
re du zin do os Fun dos dos Esta dos e Mu ni cí pi os em,
res pec ti va men te, 762 e 797 mi lhões de re a is;

d) fi nal men te, ain da em re la ção ao FSE e ao
FEF, as emen das cons ti tu ci o na is per mi ti ram que
Go ver no Fe de ral re du zis se a base do IR no mon tan-
te da ar re ca da ção, in cre men ta do em ra zão de de ter-
mi na das al te ra ções na le gis la ção tri bu tá ria, até o li -
mi te de 5,6%; ocor re, po rém, que a STN tem sim-
ples men te sub tra í do do mon tan te bru to do IR os
5,6%, vi o lan do, as sim, o pre ce i to cons ti tu ci o nal de ri-
va do que per mi te ape nas a sub tra ção do mon tan te
que de cor res se das re fe ri das mu dan ças na le gis la-
ção; em con se qüên cia, a base foi re du zi da em 7,29
bi lhões de re a is no pe río do ci ta do no item a, o que
pro vo cou um de crés ci mo nos fun dos de par ti ci pa ção
de 1,56 e 1,64 bi lhão de re a is, res pec ti va men te,
para Esta dos e Mu ni cí pi os.

Te mos ciên cia que está em cur so me di da ju di-
ci al vi san do à cor re ção des ses va lo res, in clu in do a
atu a li za ção mo ne tá ria e os ju ros de mora de vi dos,
que não es tão in clu í dos nos cál cu los aci ma efe tu a-
dos.

Por tan to, para es cla re cer o as sun to e para me -
lhor acom pa nha men to do de sen ro lar dos fa tos,
apre sen ta mos este Re que ri men to de Infor ma ções
para o qual pe di mos o apo io des ta Casa.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se-
na dor Cé sar Bor ges.

(À Mesa, para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Na for ma
do art. 216, os re que ri men tos li dos se rão des pa cha-
dos à Mesa para de ci são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1° Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 246, DE 2003

Nos ter mos do art. 256 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 237, de 1999, de mi nha au to ria,
que “Acres cen ta o in ci so IX ao § 1º do art. 11 da Lei nº
9.504, de 30 de se tem bro de 1997, que es ta be le ce
nor mas para as ele i ções”.

Jus ti fi ca ção

Ten do em vis ta que a Re for ma Po li ti ca faz par te
do rol de ma té ri as que se rão dis cu ti das na atu al Le -
gis la tu ra, jul go ser me lhor de i xar mos a dis cus são
des sa pro pos ta para o mo men to mais opor tu no.

Sala das Ses sões,  23 de abril de 2003. – Se na-
dor Fer nan do Be zer ra, PTB/RN.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que-
ri men to lido será in clu í do na Ordem do Dia opor tu-
na men te.

So bre a mesa, Pa re cer da Co mis são Di re to ra
que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Ruma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 234, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 10, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 10, de 1999, que al-
te ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de
1980, que dis põe so bre a des ti na ção da taxa ju di-
ciá ria de que tra ta o art. 20 do De cre to-Lei nº 115,
de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 20 do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967, e dá 
ou tras pro vi dên ci as, con so li dan do a Emen da nº 1,
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
apro va da pelo Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de abril de
2003. – José Sar ney; Edu ar do Si que i ra Cam pos,
Re la tor; Ro meu Tuma; Serys Slhes sa ren ko.

08480 Qu in ta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    437ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



ANEXO AO PARECER Nº 234, DE 2003

Alte ra o dis pos to na Lei nº 6.811, de
8 de ju lho de 1980, que dis põe so bre a
des ti na ção da taxa ju di ciá ria de que tra ta
o art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de
ja ne i ro de 1967, al te ra do pelo art. 2º do
De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 6.811, de 8 de ju lho de

1980, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:

“Art. 1º A par tir do exer cí cio de 1999, o 
pro du to da taxa ju di ciá ria a que se re fe re o
art. 20 do De cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne-
i ro de 1967, al te ra do pelo art. 20 do De cre-
to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
des ti na-se à Ordem dos Advo ga dos do Bra -
sil – Se ção do Dis tri to Fe de ral, com apli ca-
ção nos ser vi ços de as sis tên cia ju rí di ca gra -
tu i ta, e à Esco la da Ma gis tra tu ra do Tri bu nal
de Jus ti ça do Dis tri to Fe de ral.

Pa rá gra fo úni co. A taxa ju di ciá ria re fe ri-
da nes te ar ti go será co bra da na base de 2% 
(dois por cen to) so bre o va lor da ca u sa até
o li mi te do va lor de re fe rên cia vi gen te no
Dis tri to Fe de ral, sen do 1% (um por cen to)
para cada uma das en ti da des men ci o na-
das.” (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re tro a gin do seus efe i tos fi nan ce i ros a
par tir de 10 de ja ne i ro de 1999.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 247, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 10, de 1999, de au to ria do
Se na dor Luiz Este vão, que al te ra o dis pos to na Lei nº
6.811, de 8 de ju lho de 1980, que dis põe so bre a des -
ti na ção da taxa ju di ciá ria de que tra ta o art. 20 do De -
cre to-Lei nº 115, de 25 de ja ne i ro de 1967, al te ra do
pelo art. 20 do De cre to-Lei nº 246, de 28 de fe ve re i ro
de 1967, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Apro va da a re da ção fi nal, o pro je to vai à Câ ma-

ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, Pa re cer da Co mis são Di re to ra que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº  235, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 677, de 1999.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 677, de 1999, que ins -
ti tui o Dia do Instru men ta dor Ci rúr gi co.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de abril de
2003. – José Sar ney, Ro meu Tuma – Re la tor, He rá-
cli to For tes, Edu ar do Si que i ra Cam pos.

ANEXO AO PARECER Nº 235, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 677, de 1999; que Insti tui o Dia 
do Instru men ta dor Ci rúr gi co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É ins ti tu í do o Dia do Instru men ta dor Ci -

rúr gi co, a ser co me mo ra do em todo o ter ri tó rio na ci o-
nal no dia 6 de maio de cada ano.

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma

É lido o se guin te

Abril  de 2003 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  24 08481ABRIL 2003ANAIS DO SENADO FEDERAL438     



REQUERIMENTO Nº  248, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 677, de 1999 (apre sen ta do
como con clu são do Pa re cer nº 1.143, de 1999, da Co -
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Se-
bas tião Ro cha), que ins ti tui o Dia do Instru men ta dor
Ci rúr gi co.

Sala das Ses sões,  23 de abril de 2003. – Se na-
dor Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam,
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs. e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Apro va da a re da ção fi nal, o pro je to vai à Câ ma-

ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em ses -

são an te ri or foi lido o Re que ri men to nº 233, de 2003,
do Se na dor Del cí dio Ama ral, so li ci tan do, nos ter mos
do art. 71, in ci so VII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi-
na do com o art. 102-A, in ci so V, do Re gi men to Inter -
no, se jam so li ci ta das ao Tri bu nal de Con tas da União
in for ma ções so bre o acom pa nha men to e fis ca li za ção
da apli ca ção dos re cur sos li be ra dos para o re i ní cio
das obras ina ca ba das in ven ta ri a das e lis ta das no Re -
la tó rio nº 2, e 1995, da Co mis são Tem po rá ria do Se -
na do Fe de ral, cri a da atra vés do Re que ri men to nº
651, de 1995, bem como o en ca mi nha men to dos re -
sul ta dos das au di to ri as e ins pe ções re a li za das so bre
as obras em tra mi ta ção na que le Tri bu nal até a pre-
sen te data.

Có pi as do re que ri men to en con tram-se à dis po-
si ção das Se nho ras e dos Se nho res Se na do res nos
avul sos da Ordem do Dia.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)
Apro va do.

A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple -
ná rio.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que de ter mi nou a in clu-
são na pa u ta da pre sen te ses são, como Item 4-A, a
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, que dá nova re da ção ao in ci so LXXVI do art. 5º
da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A re fe ri da ma té ria cons tou da pa u ta da ses são
de on tem, quan do foi pro ce di da a ter ce i ra ses são de 
dis cus são em pri me i ro tur no, e, por lap so, de i xou de 
cons tar da Ordem do Dia de hoje, para a 4ª ses são
de dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do 

Re que ri men to nº 227, de 2003 – Art. 336, II)

Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 12, de
2003 (nº 5.073/2001, na Casa de ori gem),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju nho de
1984 – Lei de Exe cu ção Pe nal e o De cre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 –
Có di go de Pro ces so Pe nal, e dá ou tras pro -
vi dên ci as.

(De pen den do de pa re cer da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo 
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 249, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do art. 352 do Re gi men to
Inter no do Se na do Fe de ral, a ex tin ção da ur gên cia
para o PLC nº 12, de 2003, de ini ci a ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca, que al te ra a Lei nº 7.210, de 11 de ju -
nho de 1994 – Lei de Exe cu ção Pe nal e o De cre to-Lei
nº 3.689, de 3 de ou tu bro de 1941 – Có di go de Pro -
ces so Pe nal, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Arthur
Vir gí lio – Tião Vi a na – José Agri pi no – Gil ber to
Mestrinho.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
per ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, a ma té ria vol ta à sua

tra mi ta ção nor mal, re tor nan do à Co mis são de Cons ti-
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2003
(Em re gi me de ur gên cia nos ter mos do

 Re que ri men to nº 236, de 2003 – art. 336, II, 
com bi na do com o art. 338, IV, do 

Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2003 (apre sen ta do
pela Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
como con clu são de seu Pa re cer nº 225, de
2003, Re la tor: Se na dor Edu ar do Su plicy),
que au to ri za o Esta do do Rio Gran de do Sul 
a ro lar as Le tras Fi nan ce i ras do Te sou ro do
Esta do do Rio Gran de do Sul – LFTRS, de -
cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las, to das de pre -
ca tó ri os ju di ci a is.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de-
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer-
ra men to da dis cus são.

Dis cus são do Pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per -

ma ne çam como se en con tram. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da-

ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a re -
da ção fi nal, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na-
dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 236, DE 2003 
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 10, de 2003.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2003, que au to ri za
o Esta do do Rio Gran de do Sul a ro lar as Le tras Fi -

nan ce i ras do Te sou ro do Esta do do Rio Gran de do
Sul – LFTRS, de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las to das
de pre ca tó ri os ju di ci a is.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de abril de
2003. – Pre si den te José Sar ney – Re la tor Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Ro meu Tuma – Serys Slhes sa-
ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 236, DE 2003

Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lu-
ção nº 10, de 2003.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, in ci so XXVIII,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº , DE 2003

Au to ri za o Esta do do Rio Gran de do 
Sul a ro lar as Le tras Fi nan ce i ras do Te-
sou ro do Esta do do Rio Gran de do Sul –
LFTRS, de cor ren tes da 7ª e 8ª par ce las,
to das de pre ca tó ri os ju di ci a is.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É o Esta do do Rio Gran de do Sul au to ri-

za do, nos ter mos da Re so lu ção nº 43, de 2001, do
Se na do Fe de ral, a emi tir Le tras Fi nan ce i ras do Te-
sou ro do Esta do do Rio Gran de do Sul – LFTRS, cu -
jos re cur sos se rão des ti na dos à li qui da ção de 100%
(cem por cen to) de sua dí vi da mo bi liá ria ven ci da em
15 de maio e 15 de no vem bro de 2001.

Art. 2º As emis sões de tí tu los re fe ri das no art. 1º
se rão re a li za das com as se guin tes ca rac te rís ti cas e
con di ções fi nan ce i ras:

I – quan ti da de: a ser de fi ni da, me di an te a di vi-
são do va lor fi nan ce i ro na data do res ga te dos tí tu los,
por R$1.000,00 (um mil re a is);

II – mo da li da de: no mi na ti va –trans fe rí vel;
III – ren di men to: igual ao das Le tras Fi nan ce i ras

do Te sou ro – LFT, cri a das pelo De cre to-Lei nº 2.376,
de 25 de no vem bro de 1987;

IV – pra zo: 7 (sete) anos;
V – va lor no mi nal: múl ti plo de R$1.000,00 (um

mil re a is) CETIP; 
VI – ca rac te rís ti cas dos tí tu los a se rem subs ti tu í dos:
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VII – pre vi são de co lo ca ção e ven ci men tos dos
tí tu los a se rem emi ti dos:

VIII – for ma de co lo ca ção: atra vés de ofer tas pú -
bli cas, nos ter mos do art. 39 da Re so lu ção nº 43, de
2001, do Se na do Fe de ral;

IX – au to ri za ção le gis la ti va: Leis Esta du a is nºs
465, de 15 de de zem bro de 1972, e 8.822, de 15 de fe -
ve re i ro de 1989, e De cre tos nºs 33.155, de 31 de mar ço
de 1989, e 36.936, de 16 de ou tu bro de 1996.

§ 1º A pu bli ca ção do anún cio do le i lão para ofer ta
dos tí tu los re fe ri dos nes te ar ti go será fe i ta com an te ce-
dên cia mí ni ma de 3 (três) dias úte is de sua re a li za ção.

§ 2º O Esta do do Rio Gran de do Sul en ca mi nha rá
ao Se na do Fe de ral, para exa me da Co mis são de Assun -
tos Eco nô mi cos, toda a do cu men ta ção re fe ren te à ofer ta
dos tí tu los emi ti dos ao am pa ro des ta Re so lu ção.

Art. 3º O Ban co Cen tral do Bra sil en ca mi nha rá ao
Se na do Fe de ral, no pra zo má xi mo de 14 (ca tor ze) dias
após con clu í da a ope ra ção de emis são dos tí tu los au to-
ri za da nes ta Re so lu ção, para exa me da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos, to dos os re gis tros de com pra e
ven da dos tí tu los, até o to ma dor fi nal, bem como a efe ti-
va ção de sua ven da de fi ni ti va.

Art. 4º A au to ri za ção con ce di da por esta Re so lu-
ção de ve rá ser exer ci da no pra zo má xi mo de 270 (du zen-
tos e se ten ta) dias, con ta do a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 5º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Estan do a
ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di a ta
apre ci a ção da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs Se na do res que a apro vam que -

i ram per ma ne cer como se en con tram. (Pa u sa).
Apro va da.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
A SRª HELOÍSA HELENA  (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do

a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na, pela or dem.
A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela

or dem. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den te,

gos ta ria que fos se re gis tra da a mi nha abs ten ção em
re la ção a esse pro je to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a abs ten ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 3:

EMENDAS DA CÂMARA AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 1988

Vo ta ção, em tur no úni co, das Emen das
da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº
110, de 1988, de au to ria do Se na dor Jar bas
Pas sa ri nho, que dis põe so bre o de pó si to le -
gal de pu bli ca ções na Bi bli o te ca Na ci o nal, e
dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer sob nº 204, de 1995, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Hugo Na po leão, fa vo rá vel às Emen das da
Câ ma ra nºs 1 e 2, de mé ri to, e à pri me i ra
Emen da de re da ção, e pela re je i ção da se -
gun da Emen da de re da ção.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão da
fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre Me -
di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia da-
que la data.

Antes de ini ci ar a vo ta ção da ma té ria, a Pre si-
dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:

 – à pro po si ção foi apre sen ta do o Re que ri men to
nº 1.133/95, de so bres ta men to da ma té ria, para aguar -
dar a de ci são do Se na do so bre o Pro je to de Lei do Se -
na do nº 197/95. O re fe ri do Re que ri men to re ce beu pa re-
cer fa vo rá vel da Co mis são de Edu ca ção e en con tra-
va-se pron to para in clu são em Ordem do Dia;

 – como o Pro je to de Lei do Se na do nº 197/95 foi
apro va do ter mi na ti va men te pela Co mis são de Edu ca-
ção e en ca mi nha do à re vi são da Câ ma ra dos De pu ta-
dos, o Re que ri men to nº 1.133/95 en con tra-se pre ju di-
ca do.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 250, DE 2003 

Con si de ran do que o Pro je to de Lei do Se na do
nº 110, de 1988, foi apro va do pelo Se na do Fe de ral
em 1989 e en ca mi nha do à re vi são da Câ ma ra dos
De pu ta dos; que a Câ ma ra dos De pu ta dos apro vou-o
com qua tro emen das e de vol veu a ma té ria ao exa me
do Se na do em 1995; que o pa re cer da Co mis são de
Edu ca ção des ta Casa so bre as re fe ri das emen das foi
pro fe ri do em 1995, so li ci to, nos ter mos do art. 315,
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com bi na do com o in ci so I do art. 279 do Re gi men to
Inter no, o adi a men to da vo ta ção das Emen das da Câ -
ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 110, de 1988, a
fim de que so bre elas se ma ni fes te a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, dado o lap so de
tem po trans cor ri do e a le gis la ção su per ve ni en te re fe-
ren te à ma té ria.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – José
Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs Se na do res que o apro vam que -
i ram per ma ne cer como se en con tram. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti-

ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 4:

SUBSTITUTIVO À
PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO  Nº 1, DE 2001

Dis cus são, em se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons -
ti tu i ção nº 1, de 2001, ten do como pri me i ro
sig na tá rio o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que de ter mi na a fi xa ção de li mi tes para gas -
tos com a pu bli ci da de de obras go ver na-
men ta is, ten do

Pa re cer sob nº 609, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia, Re la tor: Se na dor José Agri pi no, ofe re-
cen do a re da ção para o se gun do tur no.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses -
sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, em fase
de dis cus são em se gun do tur no, quan do po de rão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a ter ce i ra e úl ti ma ses são de
dis cus são.

Em dis cus são a Pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, de cla ro en -

cer ra da a dis cus são.
Pas sa-se à vo ta ção.
De acor do com o art. 60, § 2º da Cons ti tu i ção, a

ma té ria de pen de, para sua apro va ção, de quo rum
qua li fi ca do.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ) 
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – V.Exª dis -
põe de cin co mi nu tos para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Blo co/PT – RJ.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta emen da
pro põe que os gas tos com pu bli ci da de de to das as
es fe ras go ver na men ta is te nham um li mi te a ser fi xa do
por cada uma des sas es fe ras. Ade ma is, pro põe que
es ses gas tos te nham tam bém um ca rá ter edu ca ti vo,
in for ma ti vo, como deve ser a pu bli ci da de go ver na-
men tal de qual quer tipo. 

É ób vio que os go ver nos pre ci sam da pu bli ci da-
de para in for mar à po pu la ção, às so ci e da des res pec-
ti vas, so bre suas ações e suas pro po si ções. Entre tan-
to, es ses gas tos de vem, em pri me i ro lu gar, ter um ca -
rá ter emi nen te men te in for ma ti vo e edu ca ti vo. Em se -
gun do lu gar, eles de vem ter uma li mi ta ção le gal para
evi tar os abu sos de na tu re za pro pa gan dís ti ca, para
evi tar gas tos des ti na dos a fa zer a pro pa gan da do Go -
ver no e abu sos tam bém de ca rá ter ain da mais con de-
ná vel, me nos éti co, fa vo re cen do de ter mi na dos gru-
pos po lí ti cos.

Tra ta-se de emen da que já ob te ve apro va ção
unâ ni me no pri me i ro tur no e que tem toda a sua fun -
da men ta ção re co nhe ci da à una ni mi da de. Assim sen -
do, faço o ape lo aos no bres co le gas para que apro ve-
mos essa emen da hoje, ago ra em ca rá ter de fi ni ti vo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre si-

den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -

la vra o Se na dor José Agri pi no, lí der do PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-

mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten do sido re la tor da
ma té ria, gos ta ria de lem brar que ela já foi apre ci a da,
vo ta da e apro va da em pri me i ro tur no e está sen do
ago ra vo ta da em se gun do tur no.

Há uma re fe rên cia que o au tor, Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no, não fez e que é im por tan te ser fe i ta.
Nes te mo men to, tra mi tam no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to-
ral ou nos tri bu na is re gi o na is ele i to ra is inú me ras
ações ten do como base a exa cer ba ção em tor no da
pro pa gan da ofi ci al.

Acho que a pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
que es ta mos vo tan do, a lei que es ta mos vo tan do, é
opor tu na por que vai ba li zar um fato que está ge ran do
abu sos que, por sua vez, es tão ge ran do de man das
ofi ci a is.

Tive a hon ra de re la tar esta ma té ria. Fiz acrés ci-
mos de mon ta re la ti va, por que a ma té ria em si já é
subs tan ti va e bem fe i ta. Ela re gu la men ta a ma té ria
prin ci pal men te na for ma, obri gan do que a pro pa gan-
da ofi ci al te nha ca rá ter edu ca ti vo e im pe din do qual -
quer pro mo ção de or dem pes so al à pu bli ci da de paga
com re cur sos ofi ci a is, re cur sos pú bli cos. Ela li mi ta
gas tos, obri ga que os re cur sos se jam co lo ca dos no
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Orça men to, e, mais que isso, mais que li mi tar, ajus ta
os re cur sos a se rem gas tos na área ofi ci al à ca pa ci-
da de ope ra ci o nal do ór gão que con tra ta a pro pa gan-
da ofi ci al.

Qu e ro, por tan to, lou van do a ini ci a ti va e a la vra
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, elo gi ar o pro je to e pe -
dir o voto “sim” do PFL para a ma té ria.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Para en ca-
mi nhar a vo ta ção, tem a pa la vra o Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ape nas ex ter nar
a mi nha con cor dân cia com o Se na dor Ro ber to Sa tur-
ni no e re co men dar ao Blo co o voto “sim”, pois se tra ta
de uma ma té ria de mé ri to in ques ti o ná vel e que for ta-
le ce a tese do ajus te e da trans pa rên cia da ges tão pú -
bli ca, es pe ci al men te numa área que foi tão uti li za da,
mu i tas ve zes, para fins não éti cos com a po lí ti ca de
co mu ni ca ção.

A po si ção do Blo co é fa vo rá vel a esta ma té ria.

Du ran te o dis cur so do Sr. Tião Vi a na, o 
Sr. José Sar ney, Pre si den te, de i xa a ca de i ra
da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edu -
ar do Si que i ra Cam pos, 2º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas ban ca das.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem a pa la vra o no bre Se na dor Edu ar do Su -
plicy, pela or dem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gos ta ria tam bém de ex pres sar mi nha con cor dân-
cia com a pro po si ção de emen da à Cons ti tu i ção do
Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, a qual visa a co lo car um
li mi te aos gas tos pu bli ci tá ri os, o que pro por ci o na rá a
pos si bi li da de de cada go ver no es tar mu i to mais cons -
ci en te so bre gas tos com pu bli ci da de, que para ser re -
a li za da pre ci sa ser a mais eco nô mi ca pos sí vel. É ne -
ces sá rio que os go ver nos te nham mu i ta trans pa rên-
cia nas suas ações, mas é im por tan te que haja uma
eco no mia, a me lhor pos sí vel, para a re a li za ção de
gas tos que, mu i tas ve zes, têm sido ob je to de abu sos
da par te de di ver sos go ver nos.

O nos so apla u so à ini ci a ti va do Se na dor Ro ber-
to Sa tur ni no.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa in for ma que os Srs. Lí de res, se de se ja-
rem, po de rão con ti nu ar ori en tan do suas ban ca das.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, a ori en ta ção da Li de ran ça do PMDB é o
voto fa vo rá vel pela apro va ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O PMDB vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem a pa la vra o no bre Se na dor Luiz Otá vio
pela or dem.

O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) – Aten den do à or dem do Lí -
der, que ro de i xar aqui uma ob ser va ção.É fran co e no -
tó rio que to dos nós te mos acom pa nha do a vo ta ção
de ma té ri as, prin ci pal men te como esta, que li mi tam
gas tos. Na ver da de, tra ta-se de uma in ter fe rên cia mu -
i to gran de do Po der Le gis la ti vo no Po der Exe cu ti vo,
in de pen den te men te de Par ti do ou de ide o lo gia. Aqui
já vo ta mos fi xa ção de re cur sos para a área de sa ú de,
já li mi ta mos tam bém os da área de edu ca ção e ago ra
os da área de pu bli ci da de. Che ga re mos ao pon to em
que o Exe cu ti vo, seja quem for o man da tá rio em âm -
bi to mu ni ci pal, es ta du al e até mes mo fe de ral, fi ca rá
to tal men te amar ra do, to lhi do de exe cu tar o seu pro je-
to de go ver no.

Lem bro-me bem de que aqui, há pou co tem po, à 
épo ca o Se na dor da Re pú bli ca Pa u lo Sou to, hoje Go -
ver na dor da nos sa que ri da Ba hia, foi mu i to cla ro ao
de fen der, ao en ca mi nhar con tra ri a men te à vo ta ção
da fi xa ção de li mi te para a área de sa ú de. Não que
isso não fos se im por tan te, como o Se na dor Pa u lo
Sou to à épo ca di zia e diz hoje como Go ver na dor, mas 
re al men te li mi ta mu i to o Exe cu ti vo.

Como fui li be ra do nes ta vo ta ção pela Li de ran ça
do meu Par ti do, exer ci da pelo Se na dor Re nan Ca lhe i-
ros, eu vo ta rei con tra esta pro pos ta de emen da cons -
ti tu ci o nal, mes mo sa ben do dos mé ri tos dela e de seu
au tor, o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que teve a me -
lhor in ten ção. Entre tan to, na ver da de, li mi ta rá mu i to o
Exe cu ti vo a apro va ção des ta pro pos ta de emen da
cons ti tu ci o nal.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Luiz Otá vio,
o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Com a
pa la vra o Se na dor Arthur Vir gí lio para ori en tar a ban -
ca da.

O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, não ino vo di zen-
do que a Ban ca da do PSDB vota a fa vor da pro pos ta
de emen da cons ti tu ci o nal e, por tan to, a fa vor da idéia
opor tu na do ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
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Nes ta hora em que ori en to mi nha ban ca da, que ro
res sal tar o va lor e a be le za da de mo cra cia. O Bra sil é
um pro ces so, não pára; ele está aci ma de go ver nos, de
jun ções e de con jun tu ras. A ma té ria foi apre sen ta da em
ou tro con tex to, em ou tra con jun tu ra, su pos ta men te para 
vi go rar em ou tro Go ver no. Como o Bra sil não pára, é um 
pro ces so, a ma té ria está ago ra sen do apre sen ta da em
ou tra con jun tu ra, em ou tro con tex to, em novo Go ver no,
mas no mes mo Bra sil. Que mais ini ci a ti vas como esta
te nham lu gar nes ta Casa. Por todo o mé ri to da ma té ria,
por en ten der mos que se tra ta de um pro ces so que deve 
ser eter na men te aper fe i ço a do, a Ban ca da do PSDB
vota “sim”, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Arthur Vir gí-
lio, o Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – O PSDB vota “sim”.

A Mesa aler ta os Srs. Se na do res que es tão em
ou tras de pen dên ci as da Casa que es ta mos em pro -
ces so de vo ta ção no mi nal.

A Mesa vai en cer rar a vo ta ção. (Pa u sa.)
Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vo ta ram SIM 60 Se na do res; e NÃO, 02.

Não hou ve abs ten ção.

To tal: 62 vo tos.

Apro va da.

A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

É a se guin te a ma té ria apro va da

SUBSTITUTIVO À 
PROPOSTA DE EMENDA À

 CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2001

De ter mi na a fi xa ção de li mi tes para
gas tos com a pu bli ci da de de obras go-
ver na men ta is.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti-
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 37 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a
vi go rar com as se guin tes al te ra ções:

“Art. 37. .............................................
...........................................................
§ 1º A pu bli ci da de dos atos, pro gra-

mas, obras, ser vi ços e cam pa nhas dos ór-
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção pú bli ca
de qual quer das es fe ras po lí ti co ad mi nis tra ti-
vas de ve rá ter ca rá ter edu ca ti vo, in for ma ti vo
ou de ori en ta ção so ci al, dela não po den do
cons tar no mes, sím bo los ou ima gens que
ca rac te ri zem pro mo ção pes so al de au to ri da-
des ou ser vi do res pú bli cos.

............................................................
§ 8º.....................................................
...........................................................
IV – os li mi tes com gas tos em pu bli ci-

da de de obras.
...........................................................
§ 11. A lei es pe cí fi ca a que se re fe re o

in ci so XIX de ve rá es ta be le cer li mi tes para
os gas tos com a pu bli ci da de de obras, ade -
quan do-os sem pre às con di ções ope ra ci o-
na is de cada en ti da de.” (NR)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 4A:

PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO Nº 22, DE 1999

Dis cus são, em pri me i ro tur no, da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 22, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se -
na dor Pe dro Si mon, que dá nova re da ção
ao in ci so LXXVI do art. 5º da Cons ti tu i ção
Fe de ral (gra tu i da de para o re gis tro e pri me i-
ra emis são de cer ti dão de nas ci men to, ca-
sa men to e óbi to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 161, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as con se cu ti vas, em
fase de dis cus são em pri me i ro tur no, quan do po de rão
ser ofe re ci das emen das as si na das por um ter ço, no
mí ni mo, da com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a quar ta ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria

cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be-
ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, vo ta re mos
ago ra os Itens nºs 7, 8 e 9 an tes do Item nº 5, por se
tra ta rem de ma té ri as que re que rem vo ta ção se cre ta.

Item 7:

MENSAGEM Nº 336, DE 2002 
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(vo ta ção se cre ta)

(Inver são da pa u ta com 
aqui es cên cia do Ple ná rio)

Men sa gem nº 336, de 2002 (nº
1.037/2002, na ori gem), pela qual o Pre si-
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor Luiz Tupy
Cal das de Mou ra, Mi nis tro de Pri me i ra Clas -
se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro Per -
ma nen te do Mi nis té rio das Re la ções Exte ri-
o res, para exer cer o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca do Pa na má.
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Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 237, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Sr. Luiz Tupy
Cal das de Mou ra re ce beu da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal 15 vo tos fa vo rá ve is, ne -
nhum con trá rio, ne nhum bran co, nem nulo; por tan to,
pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) - Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

A Mesa co mu ni ca ao Ple ná rio que se rão três
votações se cre tas.

As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal e se cre ta.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) - Con sul to se to dos os Se na do res já vo ta ram.
(Pa u sa.)

A Mesa aguar da. (Pa u sa.)
Se na do ra He lo í sa He le na...
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT - AC) - Sr. Pre si-

den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) - Pela or dem, com a pa la vra o Se na dor Tião Vi a-
na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT - AC. Pela or dem.
Sem re vi são do ora dor.) - Gos ta ria de lem brar aos Se -
na do res do Blo co que es ta mos em vo ta ção, para que
não es que çam o cum pri men to do de ver do voto.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) - A Mesa tam bém lem bra às Srªs e aos Srs. Se -
na do res que es tão em ou tras de pen dên ci as da Casa
que es ta mos em pro ces so de vo ta ção se cre ta. (Pa u-
sa.)

(Con ti nua o pro ces so de vo ta ção pelo pa i nel
ele trô ni co.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) - To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

Encer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vo ta ram SIM 56 Srs. Se na do res; e NÃO 2.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 59 vo tos
A ma té ria está apro va da.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção so Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Item 8:

MENSAGEM Nº 337, DE 2002
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Inver são da pa u ta com aqui es cên cia do Ple ná rio)

Men sa gem nº 337, de 2002 (nº
1.038/2002, na ori gem), pela qual o pre si-
den te da re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do a es co lha do Se nhor Pe dro pa u-
lo Pin to Assunp ção, Mi nis tro de Pri me i ra
Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta do Qu a dro
Per ma nen te do Mi nis té rio de Re la ções
Exte ri o res, para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil jun to a re pú bli ca da Co réia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro meu Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.
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PARECER Nº 238, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer:) -
Sr. Pre si den te, a in di ca ção do nome do Sr. Pe dro Pa u-
lo Pin to Assunp ção ob te ve a apro va ção da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal com 15
vo tos fa vo rá ve is e ne nhum voto con trá rio; por tan to,
pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) - Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí no se -
cre to, em ses são pú bli ca.

Em vo ta ção.
Escla re ço ao Pel ná rio que a vo ta ção será pelo

sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Vo ta ram SIM 59 Srs. Se na do res; e NÃO 2.

Hou ve 1 abs ten ção.
To tal: 62 vo tos.
Fo apro va dow o nome do Sr. Pe dro pa u lo Pin to

Assunp ção.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDRNTE (Ea du ar do Si que i ra Cam -
pos) – Item 9:

MENSAGEM Nº 16, DE 2003
Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca

(Vo ta ção Se cre ta)
(Inver são da pa u ta com aqui es cên cia do ple ná rio)

Men sa gem nº 16, de 2003 (nº
37/2003, na ori gem), pela qual o Exmo. Sr.
Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à de li be-
ra ção do Se na do a es co lha do Se nhor Car -
los Au gus to rego San tos Ne ves, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta
do Qu a dro Per ma nen te do Mi nis té rio das
Re la ções Exte ri o res, para exer cer o car go
de Emba i xa dor do Bra sil jun to a Fe de ra ção
da Rús sia.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio Ro meu
Tuma, para a le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 239, DE 2003 – CRE

O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Lê pa re cer.) -
Sr. Pre si den te, a in di ca ção do nome do Sr. Car los Au -
gus to Rego San tos Ne ves ob te ve a apro va ção da Co -
mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci o nal
com15 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum voto con trá rio; por-
tan to, pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.
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O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Em dis cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção que, de acor do com a de li-
be ra ção do Se na do do dia 6 de maio de 1998, e nos
ter mos do dis pos to no art. 383, in ci so VII, do Re gi-
men to Inter no, deve ser pro ce di da por es cru tí nio se -
cre to, em ses são pú bli ca.

Em vo ta ção.
Escla re ço ao Ple ná rio que a vo ta ção será pelo

sis te ma ele trô ni co.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta pelo
pa i nel ele trô ni co.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te e Sr. Se na dor Ro meu Tuma, apro ve i-
to para in for mar às Srªs e aos Srs. Se na do res que
ama nhã a Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De -
fe sa Na ci o nal fará a ar güi ção do Emba i xa dor Sér gio
do Ama ral, in di ca do para exer cer o car go de Emba i-
xa dor do Bra sil pe ran te a Fran ça. Tam bém exa mi na-
rá os re que ri men tos re fe ren tes a Cuba, le van do em
con ta o diá lo go hoje ha vi do com o Emba i xa dor Jor -
ge Lez ca no Pé rez, que re ce beu os Se na do res da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o-
nal do Se na do.

Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Edu ar do Su -
plicy, o Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Ro meu
Tuma, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – O Ple ná-
rio toma co nhe ci men to da co mu ni ca ção de V.Exa.

O Sr. Ro meu Tuma, 1º Se cre tá rio, de i-
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa con sul ta se to das as Sras. E Srs. Se na-
do res já vo ta ram. (Pa u sa.)

Está en cer ra da a pre sen te vo ta ção.

(Pro cede-se à apu ra ção.)

O SR. PRESIDENTE (Edu car do Si que i ra Cam -
pos) – Vo ta ram SIM 55 Srs. Se na do res; e NÃO 4.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal de vo tos 60.
Apro va do o nome do Sr. Car los Au gus to Re go-

San tos Ne ves.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre -

si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – a Mesa in for ma ao Ple ná rio que ain da ha ve rá
duas vo ta ções com quo rum qua li fi ca do.
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Vol ta mos ao Item 5:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 336, DE 1999
COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 336, de 1999-Com ple-
men tar, de au to ria do Se na dor Ade mir
Andra de, que al te ra dis po si ti vos da Lei
Com ple men tar nº 76, de 6 de ju lho de 1993, 
que dis põe so bre o pro ce di men to con tra di-
tó rio es pe ci al, de rito su má rio, para o pro-
ces so de de sa pro pri a ção de imó vel ru ral,
por in te res se so ci al, para fins de re for ma
agrá ria,  ten do

Pa re ce res sob nºs 615, de 1999, e
613, de 2000, das Co mis sões

– de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor José Fo ga ça, fa vo rá vel; e

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au-
diên cia nos ter mos do Re que ri men to 643,
de 1999), Re la tor ad hoc:  Se na dor José
Edu ar do Du tra, fa vo rá vel.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Para dis cu tir, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, Srªs e Srs. Se na do res, pre fe ri fa lar da tri bu na por -
que con si de ro este pro je to im por tan tís si mo, de gran -
de sig ni fi ca do na ci o nal, pois tra ta de in te res ses os
mais ex pres si vos dos pro pri e tá ri os ru ra is des te País.
Às ve zes, um pro je to como este pas sa des per ce bi do,
como já o es ta va pas san do por mim.

O pro je to, de au to ria do Se na dor Ade mir Andra -
de, visa dar nova re da ção ao dis pos to nos §§ 2º e 3º
do art. 12 da Lei Com ple men tar nº 76, de de1993.

A re da ção des te ar ti go diz res pe i to es pe ci al-
men te à de sa pro pri a ção de ter ras ru ra is para efe i to
de re for ma agrá ria. Por tan to, são de in te res se so ci al

es sas de sa pro pri a ções, es pe ci fi ca men te para re for-
ma agrá ria.

Diz o § 2º, ao qual se pre ten de dar nova re da-
ção:

Art. 2º O va lor da in de ni za ção cor res pon de rá ao
va lor apu ra do na data da pe rí cia, ou ao con sig na do
pelo juiz, cor ri gi do mo ne ta ri a men te até a data do seu
efe ti vo pa ga men to.

Essa é a re da ção ori gi nal. No caso de de sa pro-
pri a ção de ter ras ru ra is para efe i to de re for ma agrá ria,
paga-se o va lor apu ra do na pe rí cia ou na sen ten ça do 
juiz, cor ri gi do mo ne ta ri a men te até a data do seu efe ti-
vo pa ga men to. Mu i to mais do que jus to. Todo e qual -
quer pa ga men to de vi do pelo Erá rio ou mes mo por
par ti cu la res en tre par ti cu la res se cor ri ge. Esta era a
re gra. Por tan to, re gra ver da de i ra de acor do com o
cos tu me e com a le gis la ção vi gen te. No en tan to, o
pro je to acres cen ta o se guin te: “ex clu í do o pa ga men to
de ju ros com pen sa tó ri os”.

Em to das as tran sa ções fe i tas, exis te o juro
com pen sa tó rio. Nes se caso, só por que é para efe i to
de re for ma agrá ria, o pro pri e tá rio não tem di re i to ao
juro com pen sa tó rio se hou ver mora no pa ga men to do
va lor da de sa pro pri a ção.

Enten de mos que é uma in jus ti ça e fere fron tal-
men te a equa ni mi da de da apli ca ção da lei. É como se
o pro pri e tá rio de ter ras ru ra is de sa pro pri a das fos se
um bra si le i ro di fe ren te, sem di re i to ao atra so do pa ga-
men to do seu cré di to fi nan ce i ro, sem di re i to a ju ros
com pen sa tó ri os. Uma in jus ti ça mu i to gran de. Voto
con tra essa pro po si tu ra.

Tam bém está se ten tan do mo di fi car o §3º, cuja
re da ção ori gi nal é a se guin te:

Na sen ten ça de de sa pro pri a ção, o Juiz in di vi du-
a li za rá o va lor do imó vel, de suas ben fe i to ri as e dos
de ma is com po nen tes do va lor da in de ni za ção.

Então, diz o Juiz no mo men to da in de ni za ção: o
va lor da ter ra nua é tan to. O va lor das ben fe i to ri as é
tan to. O va lor dos de ma is com po nen tes é tan to.
Soma-se tudo para se ob ter o va lor to tal da in de ni za-
ção.”

O pro je to acres cen ta a ex pres são “ex clu í do o
pa ga men to de co ber tu ra flo rís ti ca”. O que é co ber tu ra
flo rís ti ca? É a flo ra, é a ve ge ta ção que co bre a área.
Por exem plo, se al guém tem uma pro pri e da de que
pos sui uma co ber tu ra flo rís ti ca de mog no, de ce dro,
de aro e i ra ou de qual quer ou tro ve ge tal de alto va lor
fi nan ce i ro, essa es ta rá ex clu í da da in de ni za ção, o
que tam bém não é jus to. Por que, na de sa pro pri a ção
para efe i to de re for ma agrá ria, pode-se ex clu ir o di re i-
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to le gí ti mo do pro pri e tá rio à in de ni za ção da sua pro -
pri e da de se gun do o seu va lor?

Em ra zão des sas duas ar gu men ta ções, voto
con tra este pro je to por que ele fere pro fun da men te o
di re i to de pro pri e da de e o di re i to do pro pri e tá rio de
ser in de ni za do jus ta men te, com um va lor cor re to, pela 
sua pro pri e da de, seja com re fe rên cia à ter ra nua, seja 
com re fe rên cia à pro pri e da de, seja com re fe rên cia à
co ber tu ra flo rís ti ca.

O pro pri e tá rio ru ral tem di re i to a ser com pen sa-
do, na mora, com ju ros de 12% ao ano. Todo bra si le i ro
re ce be es ses ju ros com pen sa tó ri os, quan do seu cré -
di to está atra sa do e o pa ga men to é fe i to.

Por es sas ra zões, Sr. Pre si den te, voto con tra.
Espe ro que os meus Pa res en ten dam o sig ni fi ca do do 
pre ju í zo des te pro je to.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Con ce-
de-me V. Exª um apar te?

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Te bet.

O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na dor Ju -
vên cio da Fon se ca, pedi este apar te só para me so li-
da ri zar com V. Exª, que está ana li san do mu i to bem a
ques tão. Este pro je to pre ten de es ta be le cer um de cre-
to de de sa pro pri a ção e isen tar o Po der Pú bli co do pa -
ga men to de ju ros. Po si ti va men te isso é um ab sur do, é 
até in cons ti tu ci o nal, por que a Cons ti tu i ção ga ran te
esse di re i to. Mes mo em si tu a ções nor ma is, há um de -
cre to de de sa pro pri a ção, mas não se re ce be; há fila
para re ce ber. Ima gi ne se fi car tal qual está no pro je to
e, como V. Exª ci tou, se jam ex clu í das ben fe i to ri as im -
por tan tes! So li da ri zo-me com V. Exª.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– Agra de ço as ar gu men ta ções do Se na dor Ra mez
Te bet, que mos tram tam bém a in jus ti ça des te pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Co mu ni co ao Ple ná rio que aca ba de che gar à
Mesa um pe di do de adi a men to, as si na do pelo no bre
Lí der Tião Vi a na.

A SRª ANA JÚLIA CAREPA (Blo co/PT – PA) –
Mas po de mos con ti nu ar dis cu tin do, não, Sr. Pre si den-
te?

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Tem a pa la vra V. Exª

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Vou fa zer um ape -
lo a V. Exª. Re al men te, há um pe di do de adi a men to da 
dis cus são. Se V. Exª quer abrir para dis cu tir, que não
en cer re a dis cus são, já que está adi a da. É ób vio!

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – A Mesa aten de à so li ci ta ção de V. Exª e dos de -
ma is Se na do res e va mos con ti nu ar dis cu tin do a ma -
té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ti nua com a pa la vra o Se na dor Ju vên cio da 
Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)
– O apar te do Se na dor Ra mez Te bet foi opor tu no, en -
ri que ceu os meus ar gu men tos. Gos ta ria que os Srs.
Se na do res se ati ves sem ao mé ri to des ta ques tão,
ana li sas sem com pro fun di da de e ve ri fi cas sem que a
sua pro pos ta não é jus ta com os pro pri e tá ri os. Não é
por que se está fa zen do a re for ma agrá ria que va mos
de i xar de pa gar ju ros com pen sa tó ri os, ben fe i to ri as ou 
co ber tu ra flo rís ti ca para os pro pri e tá ri os. A re for ma
agrá ria é im por tan te e to dos nós a apo i a mos, mas
não é por isso que va mos pas sar por cima de di re i tos
lí qui dos e cer tos dos ci da dãos bra si le i ros.

Esse é o nos so pon to de vis ta e peço aos com -
pa nhe i ros que vo tem con tra o pro je to.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 251, DE 2003 

Nos ter mos do art. 279, in ci so III, do Re gi men to
Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 336/99, Com ple men tar.

A fim de ser fe i ta na ses são de 14 de maio de
2003.

Sala das Ses sões, 23 de  abril de 2003. – Se na-
dor Tião Vi a na.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Em vo ta ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Pros se gue-se a dis cus são da ma té ria.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Pre si den te, en ten do que, se hou ve adi a men to,
não há dis cus são. É im por tan te que se vote no ca lor
da dis cus são, quan do os ar gu men tos são apre sen ta-
dos em ple ná rio.
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Tal vez nin guém te nha in te res se em usar da pa -
la vra hoje e, na pró xi ma re u nião, va mos vo tar fri a-
men te um as sun to tão ca lo ro so como este. Pen so
que, uma vez adi a da, en cer ra-se a dis cus são. Dis cu ti-
re mos no dia de sig na do para dis cus são e apro va ção,
ou não, des te pro je to.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – Sr. 
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, à Se na do ra
He lo í sa He le na.

A SRª HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL. Pela
or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
per ce bo que o Se na dor Ju vên cio da Fon se ca está ex -
tre ma men te ani ma do para de ba ter essa ma té ria, e te -
nho a cer te za de que a ani ma ção é de toda a Casa.
Entre tan to, a ani ma ção de S. Exª, ou a de sa ni ma ção
de al guns, não pode ser ma i or do que o Re gi men to.
Se o Re gi men to es ta be le ce adi a men to da dis cus são,
deve-se adiá-la. Se S. Exª qui ses se fa zer a dis cus são
toda hoje, após o en cer ra men to da dis cus são, de ve ria
apre sen tar um re que ri men to adi an do a vo ta ção. Por -
tan to, a dis cus são con ti nu a rá, me nos para V. Exª, que
já dis cu tiu hoje a ma té ria e não po de rá fazê-lo na pró -
xi ma ses são; po de rá ape nas en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam pos)
– A Se na do ra He lo í sa He le na tem ra zão. O re que ri men-
to foi de adi a men to da dis cus são. Por tan to, fica can ce la-
da a lis ta dos Srs. Se na do res que dis cu ti ri am a ma té ria,
mas S. Exªs po de rão fazê-lo opor tu na men te no dia 15
de maio. No dia da dis cus são, será aber ta a lis ta dos
ins cri tos, Se na do ra Ana Jú lia Ca re pa.

O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-
pos) – Item 6:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 78, DE 2000
COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 78, de 2000-Com ple-
men tar, de au to ria do Se na dor Ra mez Te-
bet, que re gu la men ta o in ci so I do § 1° do
art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras
pro vi dên ci as (con di ção para in te gra ção de
re giões em de sen vol vi men to), ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.159, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga, com 
as Emen das n°s 1 e 2 – CCJ, que apre sen ta.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve a sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão da

fal ta de acor do de Li de ran ças para de li be rar so bre
me di das pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
na que la data. Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co
dias úte is pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das
emen das à pro po si ção.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
pro po si ção.

Dis cus são, em con jun to, do pro je to e das emen -
das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos

ter mos do dis pos to no art. 288, in ci so III, le tra “a”, do
Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para sua
apro va ção, do voto fa vo rá vel da ma i o ria ab so lu ta da
com po si ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta
pelo pro ces so ele trô ni co.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca das.
O SR. TIÃO VIANA  (Blo co/PT – AC) – O Blo co

re co men da o voto “sim”.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – A Ban ca da

do PMDB en ca mi nha o voto fa vo rá vel à apro va ção da
ma té ria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Pre si den te, e re gis tra a im por tân cia da
ma té ria. Ela re gu la men ta de sen vol vi men to re gi o nal,
si na li za para pro ce di men tos por par te do Po der Exe -
cu ti vo, que ro di zer, in clu si ve, que essa é uma ban de i-
ra do PFL, aqui já ex pli ci ta da. Por oca sião do en ca mi-
nha men to da dis cus são da re for ma tri bu tá ria, to ma re-
mos uma po si ção mu i to cla ra com re la ção ao tema
De sen vol vi men to Re gi o nal e os seus Con di ci o nan-
tes, que é o que o Se na dor Ra mez Te bet, nes te pro je-
to, pro cu ra aba li zar.

O PFL vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Si que i ra Cam-

pos) – Os Srs. Lí de res con ti nu am po den do ori en tar
suas Ban ca das. (Pa u sa.)

O Sr. Edu ar do Si que i ra Cam pos, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si-
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. José Sar ney,
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So li ci to às 
Srªs e aos Srs. Se na do res que se en con tram em ou -
tras de pen dên ci as da Casa que ve nham ao ple ná rio,
pois es ta mos em uma vo ta ção no mi nal que exi ge
quo rum qua li fi ca do.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar. (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção no mi nal pelo
pa i nel ele trô ni co.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 58 Srs. Se na do res; e NÃO 1.

Não hou ve abs ten ções.
To tal: 59 vo tos.
A ma té ria foi apro va da.
Vo ta ção das Emen das nºs 1 e 2 da Co mis são de 

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que vo tem

as Emen das nºs 1 e 2 da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia.

Peço às Srªs e aos Srs. Se na do res que exer çam
o di re i to de vo tar.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si-
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar, ao Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si den te,
re co men do o voto “sim” para o Blo co das Emen das
nºs 1 e 2,

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – E o PMDB
como vota?
O SR. LUIZ OTÁVIO (PMDB – PA) – A Li de ran ça do
PMDB en ca mi nha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – E o PFL como
vota?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL vota
“sim”, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se ou tros
Lí de res de se ja rem ori en tar as suas Ban ca das que o
fa çam.
As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram?

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Vo ta ram
SIM 55 Srs. Se na do res; e NÃO um.

Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 57 vo tos.
A ma té ria foi apro va da e vai à re da ção fi nal.

São os se guin tes o pro je to e as emen -
das apro va dos:
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Pre si-
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que apre sen tou jus ti fi-
ca ti va de voto, nos ter mos re gi men ta is, o Sr. Se na dor
Alme i da Lima:

É a se guin te a de cla ra ção de voto:

Ofí cio Gab. Sen. AL nº 71/03

Bra sí lia, 2 de abril de 2003

Se nhor Pre si den te,
 Enca mi nho à Mesa a pre sen te JUSTIFICATIVA

DE VOTO, di an te da de li be ra ção no mi nal ocor ri da na
Ses são de hoje ao PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 78, DE 2000 – COMPLEMENTAR, quan do o pa i nel
do Se na do Fe de ral in di cou meu voto como sen do
NÃO, pela re je i ção do PLS Nº 78/00, quan do, na ver -
da de, mi nha ma ni fes ta ção é SIM, pela apro va ção do
re fe ri do PLS Nº 78/00 – COMPLEMENTAR.

Res pe i to sa men te, – Alme i da Lima, Se na dor.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP) – Sr. Pre si den te, gos ta ria de re gis trar meu voto
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – A Ata re -
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 10:

REQUERIMENTO Nº 121, DE 2003

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri-
men to nº 121, de 2003, do Se na dor Del cí dio
Ama ral, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is,
que o Pro je to de Lei do Se na do nº 630, de
1999, seja de sa pen sa do dos Pro je tos de Lei 
do Se na do nºs 391 e 399, de 1999, a fim de 
que te nha tra mi ta ção au tô no ma.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão da
fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre Me -
di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia da-
que la data.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. que o apro vam que i ram per ma-

ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do nº 630, de 1999, de -

sa pensa do das de ma is ma té ri as, vol ta à Co mis são
de Assun tos So ci a is, e, pos te ri or men te, vai à de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci são ter mi-
na ti va, con for me des pa cho ini ci al.

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 391 e 399, de
1999, con ti nu am tra mi tan do em con jun to, vol tam à
Co mis são de Assun tos So ci a is, e pos te ri or men te,
vão à de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em de ci-
são ter mi na ti va.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 11:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 120, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 120, de 2001 (nº
3.704/97, na Casa de ori gem), que cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de So ció lo-
gos e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 13, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ge ral do Althoff.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 252, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so I do art. 279,
com bi na do com o dis pos to no in ci so I do art. 101 am -
bos do Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são
do PLC/120/2001, que “cria os Con se lhos Fe de ral e
Re gi o na is de So ció lo gos, e dá ou tras pro vi dên ci as”,
afim de que seja ou vi da a Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, so bre a cons ti tu ci o na li da de e ju -
ri di ci da de da ma té ria.

Sala das Ses sões,  23 de abril de 2003 . – Se na-
dor Geraldo Mesquita Júnior.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O pro je to vai ao exa me da Co mis são de Cons ti-

tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 12:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 122, de 2001 (nº
2.233/99, na Casa de ori gem), que obri ga a
que os pro du tos ali men tí ci os co mer ci a li za-
dos in for mem so bre a pre sen ça de glú ten,
como me di da pre ven ti va e de con tro le da
do en ça ce lía ca, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 14, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Se na dor Se bas tião Ro cha.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O pro je to vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CAMARA
 Nº 122, DE 2001

(Nº 2.233/99, na Casa de ori gem)

Obri ga a que os pro du tos ali men tí ci-
os co mer ci a li za dos in for mem so bre a
pre sen ça de glú ten, como me di da pre-
ven ti va e de con tro le da do en ça ce lía ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º To dos os ali men tos in dus tri a li za dos de ve-

rão con ter em seu ró tu lo e bula, obri ga to ri a men te, as
ins cri ções “con tém Glú ten” ou “não con tém Glú ten”,
con for me o caso.

§ 1º A ad ver tên cia deve ser im pres sa nos ró tu-
los e em ba la gem dos pro du tos res pec ti vos as sim
como em car ta zes e ma te ri a is de di vul ga ção em
ca rac te res com des ta que, ní ti dos e de fá cil le i tu ra.

§ 2º As in dús tri as ali men tí ci as li ga das ao se tor
te rão o pra zo de um ano, a con tar da pu bli ca ção des ta
lei, para to mar as me di das ne ces sá ri as ao seu cum -
pri men to.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 3º Re vo ga-se a Lei nº 8.543, de 23 de de -
zem bro de 1992.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 13:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
 Nº 58, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 58, de 2002 (nº
2.252/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o
dia na ci o nal da água, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 17, de 2003,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc:
Se na dor Anto nio Car los Jú ni or.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 58, DE 2002

(Nº 22.252/99, na Casa de Ori gem)

Insti tui o Dia Na ci o nal da Água.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o dia na ci o nal da água, a

ser co me mo ra do no dia 22 de mar ço de cada ano.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data da sua

pu bli ca ção.
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O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 14:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 78, de 2002 (nº
1.210/99, na Casa de ori gem), que al te ra
dis po si ti vos da Lei nº 5.517, de 23 de ou tu-
bro de 1968, que dis põe so bre o exer cí cio
da pro fis são de Mé di co Ve te ri ná rio e cria os
Con se lhos Fe de ral e Re gi o na is de Me di ci na
Ve te ri ná ria, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 18, de 2003,
da Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u-
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 78, DE 2002
(Nº 1.210/99, na casa de ori gem)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517,
de 23 de ou tu bro de 1969, que dis põe so -
bre o exer cí cio da pro fis são de Mé di co
Ve te ri ná rio e cria os Con se lhos Fe de ral e 
Re gi o na is de Me di ci na Ve te ri ná ria.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta Lei al te ra dis po si ti vos da Lei nº 5.517,

de 23 de ou tu bro de 1968, para cri ar o Con se lho Re gi o-
nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O art. 11, ca put, da Lei nº 5.517, de 23 de
ou tu bro de 1968, pas sa a vi go rar com a se guin te re -
da ção:

“Art. 11. A Ca pi tal da Re pú bli ca será
sede do Con se lho Fe de ral da Me di ci na Ve-
te ri ná ria, com ju ris di ção em todo o ter ri tó rio
na ci o nal, a ele su bor di na dos os Con se lhos
Re gi o na is, se di a dos nas ca pi ta is dos Esta-
dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Ter ri tó ri os.

....................................................”(NR)

Art. 3º Re vo gam-se o pa rá gra fo úni co do art.
11 e as alí ne as a, b, c e d do art. 29 da Lei nº 5.517, 
de 23 de ou tu bro de 1968.

Art. 4º Ca be rá ao Con se lho Fe de ral de Me di ci na
Ve te ri ná ria pro ce der à or ga ni za ção e ins ta la ção do
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na Ve te ri ná ria do Dis tri-
to Fe de ral, no pra zo de no ven ta dias a par tir da data
de pu bli ca ção des ta Lei.

Art. 5º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 15:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 145, DE 2000
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do 

Re cur so nº 12, de 2002)
(Tra mi tan do em con jun to com o 

Pro je to de Lei do Se na do n° 370, de 1999)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de 
Lei do Se na do nº 145, de 2000, de au to ria do
Se na dor Car los Pa tro cí nio, que re vo ga dis po si-
ti vos das Leis n° 8.245, de 18 de ou tu bro de
1991 (lo ca ções de imó ve is ur ba nos e pro ce di-
men tos a elas per ti nen tes), e da Lei nº 8.009,
de 29 de mar ço de 1990 (im pe nho ra bi li da de
do bem de fa mí lia), ten do

Pa re ce res sob nºs 658 e 1.271, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Ro ber to Fre i-
re, 1° pro nun ci a men to (so bre os Pro je tos):
fa vo rá vel e pela pre ju di ci a li da de do Pro je to
de Lei do Se na do n° 370, de 1999, que tra -
mi ta em con jun to; e 2º pro nun ci a men to (so -
bre a Emen da nº 1, de Ple ná rio): con trá rio.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Dis cus são, em con jun to, dos pro je tos e da
emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)
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So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 253, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so I do art. 279 do
Re gi men to Inter no, o adi a men to da dis cus são do
PLS/145/2000, de au to ria do Se na dor Car los Pa tro cí-
nio, “que re vo ga dis po si ti vo das Leis nºs 8.245/91 e
8.009/90”, a fim de que seja exa mi na da pela Co mis-
são de Assun tos Eco nô mi cos, para a aná li se dos efe i-
tos fi nan ce i ros da pro po si ção.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Alo i zio Mer ca dan te , Lí der do Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Os pro je tos vão ao exa me da Co mis são de

Assun tos Eco nô mi cos.

É o se guin te o item que tra mi ta em
con jun to:

Item 16:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 370, DE 1999
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos dos 

Re cur sos nºs 12, de 2002)
(Tra mi tan do em con jun to com o

 Pro je to de Lei do Se na do n° 145, de 2000)

Pro je to de Lei do Se na do nº 370, de
1999, de au to ria do Se na dor La u ro Cam pos,
que re vo ga dis po si ção que res trin ge o prin-
cí pio da im pe nho ra bi li da de do bem de fa mí-
lia, cons tan te do art. 82 da Lei n° 8.245, de
18 de ou tu bro de 1991.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 17:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

 Re cur so nº 25, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 152, de 2001, de au to-
ria do Se na dor Wal deck Orne las, que al te ra
o art. 15 da Lei nº 9.504, de 30 de se tem bro
de 1997, para re gu la men tar a iden ti fi ca ção
nu mé ri ca dos can di da tos aos car gos ma jo ri-
tá ri os, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.276, de
2001, da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça

e Ci da da nia, Re la tor ad hoc: Se na dor Bel lo
Par ga, com vo tos con trá ri os dos Se na do res
Iris Re zen de, Se bas tião Ro cha, José Edu ar-
do Du tra e Ro ber to Re quião.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão
da fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre
Me di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia
da que la data.

Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à
pro po si ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 254, DE 2003

Re que i ro, nos ter mos do in ci so III, do art. 279,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, o adi a men-
to da dis cus são do Pro je to de Lei do Se na do nº
152/01, a fim de que a mes ma seja fe i ta na Ses são do 
dia 4 de ju nho do cor ren te ano.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – José
Agri pi no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vol ta rá à Ordem do Dia na ses são do

dia 04 de ju nho pró xi mo.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Item 18.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 7, DE 2003

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei do Se na do nº 7, de 2003, de ini ci a ti va
da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to das
ONGs, que dis põe so bre o re gis tro, fis ca li-
za ção e con tro le das or ga ni za ções não-go-
ver na men ta is e dá ou tras pro vi dên ci as .

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são
de li be ra ti va or di ná ria do úl ti mo dia 9, opor tu ni da de
em que teve sua apre ci a ção adi a da, a fim de aguar -
dar a de sobs tru ção da pa u ta, blo que a da em ra zão da
fal ta de acor do de li de ran ças para de li be rar so bre Me -
di das Pro vi só ri as, con for me fala da Pre si dên cia da-
que la data.
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Du ran te o pra zo re gi men tal de cin co dias úte is,
pe ran te a Mesa não fo ram ofe re ci das emen das à ma -
té ria.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co.
Com a pa la vra o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti,

em bo ra haja um re que ri men to de adi a men to da ma té-
ria. V. Exª de se ja aguar dar?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PPS – RR.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den-
te, uma vez que fui pre si den te da CPI das ONGs, gos -
ta ria de fa zer al guns co men tá ri os para es cla re cer a
ma té ria. Como V. Exª anun ci ou, há um re que ri men to
so li ci tan do a vol ta do pro je to à Co mis são de Cons ti tu-
i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, a fim de ser emen da do,
pois o pra zo para apre sen ta ção de emen das es go-
tou-se.

Embo ra não dis cor de de que o pro je to deva vol -
tar à dis cus são na CCJ, la men to que a ma té ria te nha
tido opor tu ni da de de ser emen da da, mas não o te nha
sido em tem po há bil. O pro je to não visa ou tra co i sa
se não a dar um tra ta men to uni for me às ONGs como
se faz com ou tras ins ti tu i ções como fun da ções e as -
so ci a ções be ne fi cen tes. Para cha mar a aten ção para
a ne ces si da de des sa le gis la ção, cito dois exem plos
de ONGs ir re gu la res que cons ta ta mos na CPI: a Fo -
cus on Sa ba ti cal, uma ONG ca na den se-ame ri ca na
que veio para o Bra sil sem ne nhum tipo de re gis tro,
para atu ar jun to aos pro du to res de soja do Cen tro
Oes te, pa gan do nos sos pro du to res para não pro du zi-
rem, para que a nos sa soja não pu des se com pe tir no
mer ca do in ter na ci o nal. E uma ou tra ONG co man da da
pelo cha ma do Re ve ren do Moon, que com prou uma
imen si dão de ter ras do lado do Bra sil e ou tro tan to do
lado do Pa ra guai, com a in ten ção de for mar uma es -
pé cie de país ne u tro para tra zer co re a nos para vi ve-
rem no Bra sil.

Então, são vá ri as ir re gu la ri da des. Pelo me nos
nove ONGs fo ram re la ci o na das. V. Exª, como Pre si-
den te do Se na do, en ca mi nhou ofí cio aos ór gãos com -
pe ten tes para as pro vi dên ci as, e acre di to que aqui um 
dos ob je ti vos prin ci pa is é dar cla re za e tra ta men to le -
gal a to das as ins ti tu i ções, até em be ne fí cio das
ONGs sé ri as, que são a ma i o ria, para que não se jam
con ta mi na das por al gu mas ONGs pi ca re tas que es -
tão aí e que afron tam a so be ra nia na ci o nal.

Por tan to, eu que ria ma ni fes tar a mi nha pre o cu-
pa ção com o re tar da men to da dis cus são, es pe ran do,
se apro va do o re que ri men to apro va do, uma vo ta ção
com ur gên cia, para ter mos uma lei re gu la men tan do o
cha ma do ter ce i ro se tor nes te País.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 255, DE 2003

Nos ter mos do art. 101, in ci so I, do Re gi men to
Inter no, re que i ro que seja ou vi da a Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – CCJ, o Pls nº 7, de 
2003.

Sala das Ses sões,  23 de abril de 2003. – João
Ca pi be ri be.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to.

O SR. ALOIZIO MERCADANTE (Blo co/PT –
SP. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, eu gos ta ria de jus ti fi car o re que ri men to, so bre-
tu do em de fe rên cia ao tra ba lho da CPI e ao Se na dor
Mo za ril do Ca val can ti.

A re gu la men ta ção das ONGs é uma ta re fa im -
por tan te para a de mo cra cia bra si le i ra. As ONGs pres -
tam um imen so ser vi ço so ci al, su prem de man das e
ser vi ços que nem sem pre o Esta do con se gue aten-
der e per mi tem uma nova ar qui te tu ra da de mo cra cia,
para que a so ci e da de se or ga ni ze no sen ti do de con -
tro lar o Esta do e não ser con tro la da pelo Esta do. O
cha ma do ter ce i ro se tor vem se de sen vol ven do de for -
ma es pe ta cu lar in ter na ci o nal men te em vá ri as áre as:
meio am bi en te, ciên cia e tec no lo gia, edu ca ção, sa ú-
de. São ser vi ços no vos que es tão sen do ofe re ci dos
para me lho rar a qua li da de de vida da po pu la ção, per -
mi tin do a cri a ção de um es pa ço de po lí ti cas pú bli cas
não es ta ta is, uma nova es fe ra de atu a ção.

O pro je to é me ri tó rio, o Go ver no é fa vo rá vel à re -
gu la men ta ção e está dis pos to a vo tar fa vo ra vel men te
ao re la tó rio da CPI, mas há emen das que con si de ra
ab so lu ta men te es sen ci a is para as se gu rar a cons ti tu-
ci o na li da de da pro pos ta. Por isso que re mos en ca mi-
nhá-lo à CCJ, na dis po si ção de cons tru ir, de apri mo-
rar, de aper fe i ço ar uma ini ci a ti va ne ces sá ria para a
de mo cra cia, pelo ser vi ço pú bli co de gran de in te res se
que pres tam ao País as ONGs. Te nho cer te za de que
che ga re mos a bom ter mo com o Lí der da Ban ca da,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – De acor do
com o Re gi men to, um mem bro de cada Par ti do pode
en ca mi nhar.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Arthur Vir gi lio.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te,  o PSDB não se opõe ao adi a men to da
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apre ci a ção da ma té ria. Ao mes mo tem po, pisa e re pi-
sa que na de mo cra cia bra si le i ra – nes ta fase so fis ti ca-
da em que aden tra – é mu i to im por tan te con si de rar-
mos o pa pel das ONGs. É um pa pel que, a de pen der
da agi li da de do Con gres so, deve ser com ple men tar.
Se o Con gres so por ven tu ra for omis so, es sas en ti da-
des vão aca bar, aos pou cos, subs ti tu in do os Srs.
Con gres sis tas na ta re fa de al te rar para me lhor o quo -
ti di a no bra si le i ro. Por tan to, é uma ma té ria in te res san-
te e que me re ce es tu dos.

O PSDB não se opõe ao adi a men to e adi an ta
que, após a ne ces sá ria in tros pec ção de to dos nós
para aper fe i ço ar mos o tex to, ha ve re mos de en ca mi-
nhar nos so voto “sim”. Por ago ra, con cor da mos com o 
adi a men to.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, como Lí der.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Como Lí -
der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,  Srªs e
Srs. Se na do res, de se jo  fa zer jus ti ça à in ten ção ao
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, Lí der do PPS. Qu an do
S. Exª pre si diu a CPI das ONGs, agiu de ma ne i ra
equi li bra da e só bria, de fen den do o in te res se do Esta -
do bra si le i ro. S. Exª en ten de que exis tem mu i tas or ga-
ni za ções não-go ver na men ta is que pres tam gran des,
ne ces sá ri os e efe ti vos ser vi ços ao País, mas exis tem
aque las que pre ci sam da ob ser va ção do Esta do, de
ins tân ci as fis ca li za do ras. Este pro je to é um com ple-
men to des sa ma té ria, des se tra ba lho jun to à CPI das
ONGs, que bus ca o cum pri men to, pelo Esta do, do
seu pa pel con tro la dor, fis ca li za dor e re gu la dor.

Agra de ço ao Se na dor Mo za ril do pela sen si bi li-
da de, por pro pi ci ar a vol ta da ma té ria à CCJ, fa zen do
com que ela pos sa ser ana li sa da à luz da sua cons ti-
tu ci o na li da de.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor Hé lio Cos ta.

O SR. HÉLIO COSTA (PMDB – MG. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o PMDB en ten de que de vol ver à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia esta ma té ria vai
apri mo rar o pro ces so na me di da em que re al men te
pre ci sa mos ob ser var de per to o com por ta men to de
ONGs in ter na ci o na is que che gam ao País; mas todo
o cré di to, evi den te men te, à pro pos ta do Se na dor Mo -
za ril do Ca val can ti.

É, por tan to, po si ção do PMDB o re tor no da ma -
té ria à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da-
nia.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Com a pa -
la vra o Se na dor José Agri pi no.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca-
mi nhar a vo ta ção.Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si-
den te, o PFL es ta va pron to para vo tar esta ma té ria e o 
fa ria de modo fa vo rá vel, mas en ten de que toda dis-
cus são a mais leva ao aper fe i ço a men to, de modo que 
não es ta mos, em ab so lu to, con tra o seu re tor no à
CCJ e, re pi to, vo ta re mos a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o Re que ri men to nº 255, de 2003. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai ao exa me da Co mis são de Cons ti-

tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esgo ta-

das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.
So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra

ofe re cen do a re da ção fi nal para o Pro je to de Lei do
Se na do nº 78, de 2000 – Com ple men tar, que, nos ter-
mos do art. 320, se não hou ver ob je ção do Ple ná rio,
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu
Tuma.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 240, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção fi nal do Pro je to de Lei do
Se na do nº 78, de 2000 – Com ple men tar.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Lei do Se na do nº 78, de 2000-Com ple-
men tar, que re gu la men ta o in ci so I do § 1º do art. 43
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as,
con so li dan do as Emen das nºs 01 e 02, da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, apro va das pelo
Ple ná rio.

Sala de Re u niões da Co mis são, em 23 de abril
de 2003. – Se na dor José Sar ney, Pre si den te – Se na-
dor Edu ar do Si que i ra Cam pos, Re la tor – Ro meu
Tuma - Serys Shes sa ren ko.

ANEXO AO PARECER Nº 240, DE 2003

Re gu la men ta o in ci so I do § 1º do
art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União im ple men ta rá, nos ter mos des ta

Lei, ações ar ti cu la das com Esta dos e Mu ni cí pi os vi -
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san do a in te gra ção de re giões em de sen vol vi men to e
a re du ção das de si gual da des re gi o na is.

Pa rá gra fo úni co. As ações re fe ri das no ca put
se rão exe cu ta das em es pa ços re gi o na is e sub-re gi o-
na is de con for mi da de com os se guin tes prin cí pi os:

I – sus ten ta bi li da de do De sen vol vi men to;
II – par ce ria com o se tor pri va do;
III – de sen vol vi men to de po ten ci a li da des lo ca is

e van ta gens com pe ti ti vas;
IV – cres ci men to do em pre go e da ren da lo ca is;
V – in cen ti vos ao de sen vol vi men to da edu ca ção

e da ciên cia e tec no lo gia;
VI – mo bi li za ção de re cur sos hu ma nos e fi nan-

ce i ros;
VII – co o pe ra ção en tre as uni da des da fe de ra-

ção en vol vi das.
Art. 2º A ela bo ra ção dos pla nos na ci o na is e a

de fi ni ção das pri o ri da des e re cur sos das po lí ti cas se -
to ri a is do go ver no fe de ral de ve rão, obri ga to ri a men te,
con si de rar os ob je ti vos de de sen vol vi men to har mô ni-
co e des con cen tra do dos es pa ços na ci o na is.

Art. 3º A re gu la men ta ção des ta Lei Com ple men-
tar aten de rá às se guin tes di re tri zes:

I – for mu la ção de um pro gra ma na ci o nal vol ta do
para o de sen vol vi men to eco nô mi co sus ten tá vel e
equi li bra do do es pa ço na ci o nal, en glo ban do os ór-
gãos, ins tru men tos e ações já exis ten tes, vol ta dos
para a re du ção das de si gual da des re gi o na is;

II – es ta be le ci men to de fon tes de re cur sos para
a con du ção das ações pre vis tas no pro gra ma re fe ri do
no in ci so I;

III – de fi ni ção da es tra té gia a ser de sen vol vi da
para a su pe ra ção das de si gual da des in ter re gi o na is e
in trar re gi o na is;

IV – de ter mi na ção de ma triz ins ti tu ci o nal que
su por ta rá as ações para im ple men ta ção do pro gra ma
pre vis to no in ci so I;

V – es ta be le ci men to das con di ções para ar ti cu-
la ção se to ri al pre vis ta no art. 2º.

Art. 4º Esta Lei Com ple men tar en tra em vi gor na 
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá-
rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 256, DE 2003

Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no,
re que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do Pa re cer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro -
je to de Lei do Se na do nº 78, de 2000-Com ple men tar,

de au di to ria do Se na dor Ra mez Te bet, que re gu la-
men ta o in ci so I do § 1º do art. 43 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
dor Ra mez Te bet.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Em vo ta-
ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro
o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta

apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – So bre a
mesa, pa re cer que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se -
na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

PARECER Nº 241, DE 2003
(Da Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do
ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de
2001 (nº 1.676, de 1999, na Casa de ori-
gem).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta re da ção do ven -
ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se -
na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 50, de 2001 (nº
1.676, de 1999, na Casa de ori gem), que dis põe so -
bre a pro mo ção, a pro te ção, a de fe sa e o uso da lín -
gua por tu gue sa e dá ou tras pro vi dên ci as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 23 de abril de
2003. – Pre si den te José Sar ney – Re la tor Edu ar do
Si que i ra Cam pos – Ro meu Tuma – Serys Slhes sa-
ren ko .
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ANEXO AO PARECER Nº 241, DE 2003

Dis põe so bre a pro mo ção, a pro te-
ção, a de fe sa e o uso da lín gua por tu gue-
sa e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A lín gua por tu gue sa, con si de ran do o dis -

pos to no ca put do art. 13, e com base no ca put, in ci-
so I, e nos §§ 1º e 4º, do art. 216 da Cons ti tu i ção Fe -
de ral, in te gra o pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro, con cor-
ren do para a de fi ni ção da so be ra nia do País.

Art. 2º Incum be ao Po der Pú bli co, no in tu i to de
pro mo ver, di fun dir e va lo ri zar a lín gua por tu gue sa,
me di an te a alo ca ção de re cur sos es pe cí fi cos e com a
co la bo ra ção da co mu ni da de:

I – me lho rar as con di ções de en si no e de apren -
di za gem da lín gua por tu gue sa em to dos os ní ve is e
mo da li da des da edu ca ção na ci o nal;

II – in cen ti var o es tu do e a pes qui sa so bre as va -
ri e da des lin güís ti cas do por tu guês bra si le i ro;

III – re a li zar cam pa nhas e cer ta mes edu ca ti vos
so bre o uso da lín gua por tu gue sa, des ti na dos a es tu-
dan tes, pro fes so res e ci da dãos em ge ral;

IV – cri ar co mis sões para ope ra ci o na li zar os pa -
râ me tros cur ri cu la res da lín gua por tu gue sa, vi san do
à re no va ção do en si no do idi o ma no Bra sil;

V – cri ar, no rá dio e na te le vi são, cur sos de lín -
gua por tu gue sa que tra tem do uso e fun ci o na men to
do idi o ma;

VI – in cen ti var a cri a ção de le i to ra dos em uni ver-
si da des es tran ge i ras para a pro mo ção da lín gua por -
tu gue sa;

VII – pro mo ver a cri a ção e a am pli a ção de pro -
gra mas de tre i na men to e pes qui sa, no País, para pro -
fes so res es tran ge i ros de lín gua por tu gue sa;

VIII – es ti mu lar a cri a ção de cen tros de es tu dos
de lín gua por tu gue sa em pa í ses não-lu só fo nos;

IX – es ti mu lar a di vul ga ção e o in ter câm bio de li -
vros de es cri to res dos di ver sos pa í ses lu só fo nos;

X – es ta be le cer um sis te ma de ro dí zio cul tu ral,
edu ca ci o nal e lin güís ti co de pro fes so res de lín gua
por tu gue sa, lin güís ti ca e li te ra tu ra das na ções lu só fo-
nas;

XI – apo i ar a re a li za ção de es pe tá cu los ba se a-
dos em obras de va lor uni ver sal, apre sen ta dos no
Bra sil com tex to tra du zi do para a lín gua por tu gue sa;

XII – fo men tar a par ti ci pa ção do Bra sil na Co mu-
ni da de dos Pa í ses de Lín gua Por tu gue sa;

XIII – in cen ti var a me lho ria dos cur sos de for ma-
ção de pro fes so res de lín gua por tu gue sa;

XIV – in cen ti var a cri a ção de bi bli o te cas es co la-
res, com acer vo de obras li te rá ri as em lín gua por tu-
gue sa em nú me ro de tí tu los e quan ti da de de exem-
pla res su fi ci en te para aten der a cli en te la es tu dan til;

XV – do tar as bi bli o te cas es co la res de bi bli o te-
cá ri os es pe ci a li za dos no aten di men to de cri an ças e
jo vens;

XVI – fo men tar a cri a ção de bi bli o te cas pú bli cas
em to dos os Mu ni cí pi os bra si le i ros, com acer vos ade -
qua dos, nu mé ri ca e qua li ta ti va men te, para aten der a
de man da da po pu la ção.

Art. 3º É obri ga tó rio o uso da lín gua por tu gue sa
nos do cu men tos ema na dos da ad mi nis tra ção pú bli ca
di re ta, in di re ta e fun da ci o nal di ri gi dos ao co nhe ci-
men to pú bli co.

§ 1º Além do pre vis to no ca put, os do cu men tos
de do mí nio pú bli co ela bo ra dos pelo Po der Ju di ciá rio
e as nor mas ju rí di cas de ve rão ser es cri tos em lin gua-
gem aces sí vel à com pre en são de to dos os bra si le i-
ros.

§ 2º As pa la vras e ex pres sões em lín gua es tran-
ge i ra atu al men te em uso nos do cu men tos de que tra -
ta o ca put de ve rão ser subs ti tu í das por pa la vras ou
ex pres sões equi va len tes em lín gua por tu gue sa, no
pra zo de 1 (um) ano, a con tar da data da pu bli ca ção
des ta lei.

Art. 4º Toda pa la vra ou ex pres são es cri ta em lín -
gua es tran ge i ra e des ti na da ao co nhe ci men to pú bli co
no Bra sil, res sal va dos os ca sos ex cep ci o na dos nes ta
lei, virá acom pa nha da, em le tra de igual des ta que, do
ter mo ou da ex pres são ver na cu lar cor res pon den te
em lín gua por tu gue sa.

Pa rá gra fo úni co. O dis pos to nes te ar ti go apli-
ca-se aos se guin tes do mí ni os:

I – re la ções co mer ci a is, so bre tu do às in for ma-
ções con ti das nos pro du tos de ori gem es tran ge i ra co -
mer ci a li za dos no País;

II – me i os de co mu ni ca ção em mas sa;
III – men sa gens pu bli ci tá ri as;
IV – in for ma ções afi xa das nos es ta be le ci men-

tos co mer ci a is ou pres ta do res de ser vi ços.
Art. 5º Para as áre as de in ten sa ino va ção tec no-

ló gi ca e ci en tí fi ca, em que há o pre do mí nio do lé xi co
de lín gua es tran ge i ra, se rão for ma das co mis sões es -
pe cí fi cas com a fi na li da de de ela bo rar os res pec ti vos
glos sá ri os con ten do su ges tões de ter mos equi va len-
tes no ver ná cu lo ou re sul tan tes do pro ces so de apor-
tu gue sa men to.

§ 1º As co mis sões de que tra ta o ca put con ta-
rão, obri ga to ri a men te, com es pe ci a lis tas téc ni cos da
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área, lin güis tas, le xi có lo gos e fi ló lo gos, con for me o
dis pos to na re gu la men ta ção des ta lei.

§ 2º Os glos sá ri os re fe ri dos no ca put re ce be rão
am pla di vul ga ção e te rão seu aces so fa ci li ta do ao pú -
bli co, por to dos os me i os dis po ní ve is.

§ 3º Os me i os de co mu ni ca ção de mas sa im -
pres sos po de rão uti li zar pa la vra ou ex pres são es tran-
ge i ra de qual quer das áre as tra ta das no ca put pelo
pe río do má xi mo de 1 (um) ano após a ela bo ra ção do
res pec ti vo glos sá rio, des de que tam bém uti li zem o
ter mo cor res pon den te em lín gua por tu gue sa.

§ 4º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do no § 3º, o
em pre go de pa la vra ou ex pres são em lín gua es tran-
ge i ra será con si de ra do le si vo ao pa tri mô nio cul tu ral
bra si le i ro e pu ní vel na for ma da lei.

Art. 6º A re gu la men ta ção des ta lei tra ta rá das
san ções ad mi nis tra ti vas ca bí ve is no caso de des cum-
pri men to des ta lei, sem pre ju í zo das de ma is san ções
apli cá ve is.

Pa rá gra fo úni co. A re gu la men ta ção de que tra ta
o ca put será sub si di a da por um con se lho for ma do
por re pre sen tan tes da Aca de mia Bra si le i ra de Le tras,
da Asso ci a ção Bra si le i ra de Lin güís ti ca, da Asso ci a-
ção Na ci o nal de Pós-Gra du a ção e Pes qui sa em Le -
tras e Lin güís ti ca, do Mo vi men to Na ci o nal em De fe sa
da Lín gua Por tu gue sa e da Asso ci a ção de Lin güís ti ca
Apli ca da do Bra sil.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu -
bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O pa re-
cer lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 257, de 2003

Re que i ro, na for ma do ar ti go 216, I, do Re gi-
men to Inter no des te Po der, in for ma ções ao Mi nis té rio
da Jus ti ça a cer ca da im plan ta ção do Pro gra ma de
Admi nis tra ção Car ce rá ria – PAC, no Esta do do Pará.

1 – Para quan do está pre vis ta a im plan ta ção do
re fe ri do Pro gra ma?

2 – Que ações fa rão par te des se pro gra ma?
3 – Qual o cus to des te?

Jus ti fi ca ção

O Esta do do Pará pa de ce dos mes mos ma les
que a ma i o ria dos Esta dos da Fe de ra ção pa de ce nes -
sa área: su per lo ta ção, au sên cia de uma po lí ti ca car -
ce rá ria, fal ta de in fra es tru tu ra ade qua da dos pre sí di-

os, ca rên cia de pes so al qua li fi ca do, etc... Po rém, há
um que agra va essa si tu a ção e é pe cu li ar. A imen si-
dão ter ri to ri al pa ra en se prin ci pal men te em sua re gião
de fron te i ra, onde aca ba ram ocor ren do os de li tos
mais pre o cu pan tes, pois que en vol vem o cri me or ga-
ni za do, sen do, com efe i to, de com ba te mais di fí cil jus -
ti fi can do a ur gên cia da ins ta la ção do re fe ri do Pro gra-
ma.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der da Ban ca da de
Apo io ao Go ver no.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 258, DE 2003

Re que i ro, na for ma do ar ti go 397, I, do Re gi-
men to Inter no, que esta Casa de Leis con vo que da
Exmª Mi nis tra Ma ri na Sil va, a fim de que es cla re ça a
este Se na do as di re tri zes da po lí ti ca ma de i re i ra e
seus im pac tos am bi en ta is, prin ci pal men te no que se
re fe re aos se guin tes pon tos:

1 – Fo men to e apo io fi nan ce i ro à pes qui sa so bre
mé to do de ma ne jo da flo res ta tro pi cal e re flo res ta-
men to com es pé ci es na ti vas;

2 – Incen ti vo ao au men to da ca pa ci da de da in -
dús tria ma de i re i ra por meio de cré di tos sub si di a dos e
con di ci o na dos ao au men to da pro du ti vi da de;

3 – Apo io à mo der ni za ção da tec no lo gia da pro -
du ção e dos mé to dos da ges tão;

4 – Esta be le cer uma es tra té gia para que as
Asso ci a ções par ti ci pem ati va men te das re des in ter-
na ci o na is que pre ten dem in tro du zir re gras para a cer-
ti fi ca ção eco ló gi ca de plan ta ções, ma ne jo flo res tal e
ges tão am bi en tal na em pre sa;

5 –
6 – E in cen ti vos fis ca is para es ti mu lar o re flo res-

ta men to.
Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-

do ra Ana Jú lia Ca re pa, Vice-Lí der da Ban ca da de
apo io ao Go ver no.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será in clu í do em Ordem do Dia opor tu na-
men te, nos ter mos re gi men ta is.

So bre a Mesa re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te.
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REQUERIMENTO Nº 259, DE 2003

Con si de ran do que o go ver no nor te-ame ri ca no
vem con tra ri an do tra ta dos in ter na ci o na is, ao im pe dir
que a Orga ni za ção das Na ções Uni das co or de ne o
pro ces so de re ins ti tu ci o na li za ção da na ção ira qui a na,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que o Se na-
do Fe de ral ma ni fes te vo tos de pro tes to jun to ao go-
ver no nor te-ame ri ca no pela in ter ven ção con ti nu a da
no Ira que.

Jus ti fi ca ção

A “re cons tru ção” pro me ti da pelo pre si den te Ge -
or ge W. Bush in frin ge ga ran ti as in di vi du a is no que
tan ge à li ber da de de ex pres são e de or ga ni za ção, pi -
la res dos re gi mes de mo crá ti cos que ele afir ma que rer
im plan ta do no Ira que. A pri são do lí der xi i ta, xe que
Mo ha med Far tu si, pro va o com por ta men to au to ri tá rio
do go ver no nor te-ame ri ca no. Tal even to sus ci tou, de-
vi da men te, ato pú bli co de re pú dio po pu lar, além de
ter au men ta do o des con for to com a in ter ven ção co -
man da da pelo ge ne ral nor te-ame ri ca no Jay Gar ner.

Os ru mo res de que o Pen tá go no tem pla nos de
lon go pra zo para man ter-se na que le país, por meio de 
ba ses mi li ta res, para con so li dar o con tro le dos EUA
so bre o pe tró leo ali pro du zi do cria ain da mais des con-
for tos.

Ten tar im plan tar um mo de lo li be ral-con ser va-
dor, nos mol des pro pos tos pe los go ver nos Bush e
Bla ir, com to tal des res pe i to à cul tu ra e à tra di ção mul -
çu ma na, sig ni fi ca rá para o povo ira qui a no ape nas a
mu dan ça de opres sor: o ris co de se ver li vre de uma
di ta du ra para cair nas mãos de ou tra. Uma ira qui a na
re su miu bem a si tu a ção: “Eles di zem que vi e ram
como li ber ta do res, mas que li ber ta ção? Isso é uma
ocu pa ção, não uma li ber ta ção”. É pre ci so jun tar to das
as vo zes dis cor dan tes da ocu pa ção, nos qua tro can -
tos do mun do, em fa vor de uma ação di plo má ti ca de
re cons tru ção fí si ca, mo ral e ins ti tu ci o nal do Ira que
sob a égi de da ONU.

Sala das Ses sões, 23 de abril de 2003. – Se na-
do ra Ana Jú lia Ca re pa (PT – Pará) – Vice-Lí der da
ban ca da de apo io ao Go ver no.

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e 
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – O re que ri-
men to lido será des pa cha do à Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ro se a na Sar -
ney, pela Li de ran ça do PFL.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, nes -
tas pri me i ras pa la vras da tri bu na do Se na do, que ro
sa u dar meus co le gas Se na do ras e Se na do res, cer ta
de que, jun tos, es ta mos ini ci an do uma eta pa im por-
tan te da vida par la men tar, com a res pon sa bi li da de de 
re a li zar re for mas pro fun das, que irão mar car a re a li-
da de bra si le i ra.

Aqui che ga mos, cada um de nós, com uma his -
tó ria de vida, com uma par ce la de li de ran ça po lí ti ca,
com a mar ca de nos sos Par ti dos, de nos sos Esta dos
e nos sa vi são de como me lhor aju dar o País e o povo
bra si le i ro.

O Se na do, Casa rica de per so na li da des e de Lí -
de res com gran de his tó ria do Bra sil, re pre sen ta para
mim, para nós, um novo de sa fio.

Mi nha fé e mi nha von ta de aju da ram-me a che -
gar até aqui. Mi nha sa ú de e mi nha car re i ra po lí ti ca
en si na ram-me a ven cer obs tá cu los e me lhor com pre-
en der a vida. Sem pre, e hoje mais ain da, apren di a
amar o pró xi mo e agra de cer a Deus a gra ça de vi ver.

Se na do ras e Se na do res, todo o Bra sil tes te mu-
nhou o bru tal pro ces so que foi usa do con tra mim,
uma ino mi ná vel uti li za ção do apa re lho es ta tal para
afas tar-me da dis pu ta pre si den ci al. Se ria uma au to-
fla ge la ção re pas sar amar gu ras, so fri men tos e in jus ti-
ças de que fui alvo. Esque cê-las se ria im pos sí vel; não 
men ci o ná-las se ria de mons tra ção de in sen si bi li da de.

No Se na do, re i ni cio o bom com ba te da vida par -
la men tar, pron ta para tra ba lhar pe los ide a is que me fi -
ze ram po lí ti ca. Estou mais cons ci en te do que nun ca
de que de ve mos ser se ve ros e in tran si gen tes com o
cri me, com a cor rup ção, com a fal ta de éti ca, com a
tor tu ra, com a in dig ni da de na po lí ti ca. E cer ta de que
de ve mos ser im pla cá ve is con tra toda for ma de in jus ti-
ça. Re pi to: im pla cá ve is con tra toda for ma de in jus ti ça.

O mal que a in jus ti ça ca u sa nas pes so as não
com por ta re pa ra ção, não tem vol ta, não tem alí vio,
não tem per dão. É in dig na, é imo ral, é ter ro ris ta, é
mais gra ve do que a tor tu ra, por que esta, a tor tu ra,
atin ge o cor po e a in jus ti ça atin ge a alma. O dano fí si-
co pode de sa pa re cer, mas a in jus ti ça não de sa pa re ce
nun ca.

A in jus ti ça rou ba a dig ni da de, a hon ra, a paz e a
tran qüi li da de das pes so as. Não de se jo a nin guém
que a co nhe ça. Eu a vi na po lí ti ca, ca mu fla da na fe lo-
nia, es con di da na po lí cia po lí ti ca, nos agen tes de fun -
ções pú bli cas cor rom pi das, pre va ri can do por ca u sa
do ba i xo par ti da ris mo. Mas meus olhos es tão vol ta-
dos ago ra para o fu tu ro.
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Se nho ras e se nho res, na Câ ma ra, quan do exer -
ci o man da to de De pu ta da, apren di o quan to a de mo-
cra cia se en gran de ce na ta re fa da ar ti cu la ção po lí ti-
ca, no apri mo ra men to da vi são dos pro ble mas na ci o-
na is, no co nhe ci men to das pes so as, no res pe i to pelo
di re i to de di ver gir. O Par la men to é a gran de es co la da
vida po lí ti ca e o Se na do é a Casa onde vi ve mos o ver -
da de i ro es pí ri to da Fe de ra ção na re pre sen ta ção igua -
li tá ria dos Esta dos.

É meu de ver, nes te pri me i ro pro nun ci a men to,
lem brar a mi nha fé, mi nha for ma ção cris tã, mi nha
sub mis são e agra de ci men to a Deus, que me deu
vida, amor e o des ti no.

De se jo, de uma ma ne i ra mu i to es pe ci al, co lo car
meu co ra ção agra de ci do nas mãos do povo do Ma ra-
nhão, pela so li da ri e da de, pelo apo io e pelo ca ri nho
que nun ca me fal ta ram. Sem pre es ti ve ao lado do
povo, sa ben do que go ver nar é es tar sin to ni za do com
suas as pi ra ções, sen sí vel e aten ta às suas di fi cul da-
des.

Meu agra de ci men to ao povo bra si le i ro, que es -
te ve ao meu lado em mu i tos e di fí ce is mo men tos e
pen sou fa zer-me sua can di da ta à Pre si dên cia da Re -
pú bli ca, che gan do a hon rar-me com 27% de suas in -
ten ções de voto, per cen tu al que era uma ex ten são, no 
pla no na ci o nal, da apro va ção que sem pre re ce bi do
povo ma ra nhen se, que por duas ve zes me es co lheu
sua Go ver na do ra.

Cito es pe ci al men te as mu lhe res bra si le i ras, as
mu lhe res da mi nha ter ra, que me in cen ti va ram, apo i a-
ram-me, fo ram a li nha de fren te da mi nha luta e me fi -
ze ram a pri me i ra Go ver na do ra ele i ta no Bra sil e, ago -
ra, a pri me i ra Se na do ra pelo Esta do do Ma ra nhão.

Nós, mu lhe res, qual quer que seja a nos sa trin -
che i ra par ti dá ria, te mos um es pa ço co mum a nos unir 
nas di fi cul da des adi ci o na is que to das ti ve mos de ven -
cer. Ocu pa mos nos so lu gar e, te nho cer te za, va mos
am pli ar nos sas áre as de in fluên cia e de de ci são.

Se ria in jus to que não fa las se do or gu lho que te -
nho de meu pai, mas sem pre ca mi nhei por meus pró -
pri os pés, com mi nhas pró pri as idéi as e dele só re ce bi
in cen ti vo para que eu fos se, como sou, eu mes ma,
com meus de fe i tos e qua li da des.

Se na do ras e Se na do res, na su ces são pre si den-
ci al, di ver gin do de meu Par ti do, e com sua com pre en-
são para com a mi nha ati tu de, apo i ei o Pre si den te
Luiz Iná cio Lula da Sil va. Ao lon go da mi nha vida po lí-
ti ca, tive em mu i tas Li de ran ças do PT in ter lo cu to res
ami gos e pes so as le a is.

Com o Pre si den te, mi nha re la ção foi mu i to boa e 
cor di al. Na cam pa nha, com en tu si as mo, acre di tei na

sua ca pa ci da de de co man dar o País e ago ra, no Go -
ver no, não te nho mo ti vos se não para jul gar a mi nha
ati tu de acer ta da.

Qu e ro, par ti cu lar men te, des ta car al guns pon tos
que acho im por tan tes para uma in fle xão na ten dên cia
que fez da dé ca da pas sa da não a dé ca da per di da,
mas a dé ca da frus tra da. A eco no mia do Bra sil teve
ba i xos ín di ces de cres ci men to e foi man ti da a ten dên-
cia his tó ri ca de con cen tra ção de ren da e ba i xo po der
de com pra dos tra ba lha do res e as sa la ri a dos.

Por tan to, o ma i or de sa fio do Bra sil é vol tar a
cres cer. E cres cer é o me lhor ca mi nho para ata car-
mos os pro ble mas so ci a is. Pro cu rei, no Ma ra nhão,
en fren tá-los. Saí do Go ver no com nú me ros do Ipea e
do IBGE mos tran do que o Ma ra nhão, no pe río do em
que go ver nei, foi o Esta do bra si le i ro que mais com ba-
teu a po bre za, em bo ra os nos sos ín di ces so ci a is se -
jam ba i xos, e ja ma is nos con for ma mos com eles.

Mas a ten dên cia mun di al, de po is da que da do
muro de Ber lim, foi a de aca bar com o es ta do de
bem-es tar so ci al. To dos só pen sam na lei da com pe ti-
ção, no au men to da pro du ti vi da de, na au to ma ção, o
que faz au men tar a dis pen sa de mão-de-obra e, por -
tan to, o de sem pre go.

É ne ces sá rio go ver nar com aus te ri da de fis cal,
com as con tas pú bli cas or ga ni za das e com o ob je ti vo
de me lhor em pre gar os pou cos re cur sos dis po ní ve is
para in ves ti men to.

Só não po de mos es que cer os mar gi na li za dos e
ex clu í dos. Eles não têm pro te ção se não a ação do
Esta do. Eles não re si dem nos es tre i tos pa râ me tros da 
ma cro e co no mia. Mo ram na po bre za, na in se gu ran ça
dos ba ir ros en tre gues ao cri me or ga ni za do e ao nar -
co trá fi co, em bar ra cos e ca sas sem água e sem es go-
to, sem as sis tên cia mé di ca e sem ade qua do sis te ma
de edu ca ção. Eles não mo ram na Fe de ra ção, nem
nos ín di ces das bol sas de va lo res, nem nos com pli ca-
dos cál cu los de ris cos-Bra sil. Eles vi vem no Bra sil
pro fun do de ca rên ci as e tam bém de es pe ran ças em
dias me lho res.

Daí a ne ces si da de de pri o ri zar o so ci al. É uma
de ci são de so li da ri e da de hu ma na.

Com essa vi são, des ta co um pro ble ma que
cons ti tui a ma i or pre o cu pa ção do povo bra si le i ro. É o
que cons ta ta, por exem plo, re cen te pes qui sa fe i ta
pelo Da ta Fo lha. Na pes qui sa, o de sem pre go é con si-
de ra do por 31% de nos sa po pu la ção como o ma i or e
o mais gra ve pro ble ma do Bra sil. Em se gun do lu gar,
com 22%, es tão a fome e a mi sé ria. Em ter ce i ro lu gar,
apa re ce a se gu ran ça pú bli ca, men ci o na da por 18%.
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Com es ses nú me ros, che ga mos a con clu ir que,
em um País com tan tas ca rên ci as na área da edu ca-
ção, sa ú de, es tra das, pre vi dên cia, sa lá ri os e em tan -
tas ou tras, 71% das ma i o res pre o cu pa ções do povo
es tão con cen tra das em de sem pre go, fome, mi sé ria e
se gu ran ça pú bli ca.

Espe ci fi ca men te, que ro re fe rir-me ao de sem-
pre go. Nada pior para atin gir a dig ni da de hu ma na do
que a fal ta de tra ba lho. O de sem pre go leva à per da da 
auto-es ti ma, con duz à de gra da ção das pes so as, des -
trói a es pe ran ça e é uma das lar gas es tra das para a
vi o lên cia. Tão gra ve quan to o de sem pre go é o que
está ocor ren do tam bém com mu i tas pes so as em pre-
ga das: o medo de per der o em pre go, o sa lá rio e a
tran qüi li da de da fa mí lia.

Ago ra, o Pre si den te Luiz Iná cio Lula da Sil va
anun cia que lan ça rá, em âm bi to fe de ral, um gran de
pro gra ma de pri me i ro em pre go. Li que o Mi nis tro Jac -
ques Wag ner, meu ex-co le ga na Câ ma ra dos De pu ta-
dos, está en car re ga do de sua ela bo ra ção, com lan ça-
men to pre vis to para o dia 1º de maio, Dia do Tra ba lha-
dor.

Sr. Pre si den te, agre go mi nha ex pe riên cia ao li -
dar com esse pro ble ma. Em 1994, can di da ta ao Go-
ver no do Ma ra nhão, pro me ti que, ele i ta, fa ria o Pro-
gra ma Pri me i ro Empre go, para aten der os jo vens.
Pes qui sas acu san do fal ta de pos tos de tra ba lho para
os jo vens e um le van ta men to fe i to pelo Sis te ma Na ci-
o nal de Empre gos, o Sine, le va ram-me a cri ar um pro -
gra ma de es tá gio de três me ses de ex pe riên cia pro -
fis si o nal, para pes so as en tre 16 e 30 anos. O Go ver no
do Esta do do Ma ra nhão pa ga va meio sa lá rio mí ni mo
para a fa i xa de 16 a 18 anos e um sa lá rio mí ni mo para
os de 18 a 30 anos. Num caso e no ou tro, o Esta do
tam bém ar ca va com os cus tos so ci a is, como
vale-trans por te e vale-ali men ta ção.

Ele i ta Go ver na do ra, im plan tei o Pro gra ma Pri-
me i ro Empre go, pi o ne i ro no Bra sil. Con vi dei, para atu -
a rem em par ce ria, en ti da des como Asso ci a ção Co-
mer ci al, Clu be de Di re to res Lo jis tas, Fe de ra ções, Se -
brae, Asso ci a ção de Mi cro em pre sá ri os e a De le ga cia
Re gi o nal do Tra ba lho. As em pre sas abri am as va gas,
e nós tre i ná va mos os can di da tos se le ci o na dos.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Per mi-
te-me V. Exª um apar te?

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Pois
não, Se na dor. Ouço V. Exª e, em se gui da, o Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no.

O Sr. Arthur Vir gí lio (PSDB – AM) – Se na do ra
Ro se a na Sar ney, se eu dis ses se que con cor do com
to das as le tras do seu dis cur so, tal vez não es ti ves se

sen do sin ce ro. E mi nha prá ti ca na vida e na re la ção
pes so al com V. Exª é de usar de ab so lu ta sin ce ri da de.
Se eu dis ses se, por ou tro lado, que exis te al gu ma dis -
cor dân cia que me faça en trar pelo rumo do de sa pre ço
em re la ção a uma fi gu ra pú bli ca que res pe i to, um ser
hu ma no que ad mi ro e al guém que vem ao Se na do
para cum prir um gran de pa pel – e o seu dis cur so de
hoje já mos tra que V. Exª, de fato, vem para cum prir
um gran de pa pel –, se eu dis ses se o con trá rio dis so,
tam bém es ta ria sen do in sin ce ro. Na ver da de, o apar -
te é para di zer que te re mos mo men tos fra ter nos de
de ba te, de con cor dân cia, de con ver gên ci as, de di ver-
gên ci as, mas, nes te mo men to, que ro res sal tar ape-
nas que a Casa se en gran de ce com a sua pre sen ça,
e pes so al men te me re ju bi lo com o que é, na ver da de,
a pro va de re sis tên cia, de va len tia, de ca rá ter e de co -
ra gem que V. Exª ja ma is de i xa rá de dar para o País.
Mu i to obri ga do a V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da pelo apar te, Se na dor Arthur Vir gí lio. Tive
opor tu ni da de de apren der com V. Exª na Câ ma ra e ao 
lon go da nos sa car re i ra po lí ti ca.

Ouço o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PT – RJ) – Go -

ver na do ra Ro se a na, cus ta-me mu i to in ter rom per o
dis cur so de V. Exª, que está ex ce len te. Vai por uma li -
nha que é, en fim, a da ver da de de tudo o que tem
acon te ci do nes te País e da ex pres são dos seus pro -
ble mas e an se i os ma i o res. Entre tan to, eu não po de ria
de i xar de ex pres sar aqui tam bém, do fun do do ser, a
mi nha so li da ri e da de em re la ção a tudo o que V. Exª
dis se na pri me i ra par te do seu dis cur so, quan do se
re fe riu a todo esse sen ti men to de in jus ti ça que, como
V. Exª dis se mu i to bem, não atin ge o cor po, mas atin -
ge a alma, o co ra ção, o es pí ri to, o ser da gen te. Eu
que ria ex pres sar a mi nha so li da ri e da de e di zer a V.
Exª que eu pas sei por isso. V. Exª sabe que pas sei por 
um mo men to, em ou tras cir cuns tân ci as, em que tive
esse mes mo sen ti men to da in jus ti ça atin gin do-me du -
ra men te, mas du ra men te mes mo. Não me que i xei das 
dis tor ções do no ti ciá rio, que di a ri a men te pon ti fi ca vam
to dos os jor na is. Não me que i xei e de i xei que o tem po
fi zes se vir à tona a ver da de. A ver da de veio e, afi nal
de con tas, sou Se na dor com o voto da po pu la ção do
Esta do, que re co nhe ceu todo o meu es for ço à fren te
da Pre fe i tu ra do Rio de Ja ne i ro. Entre tan to, na que le
mo men to cru ci al, que, sem dú vi da ne nhu ma, foi o
mais di fí cil da mi nha vida po lí ti ca, mu i to pou cas pes -
so as, mu i to pou cos ami gos ten ta ram me de fen der e
me aju dar. Uma des sas pou cas pes so as foi V. Exª.
Digo isso de pú bli co e lhe agra de ço. Eu não pedi nada 
a V. Exª, que não ti nha in te res se ne nhum, mas re al-
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men te V. Exª re co nhe ceu a si tu a ção de in jus ti ça que
pe sa va so bre mim e ten tou, re pe ti das ve zes, aju-
dar-me. Expres so este agra de ci men to, além da so li-
da ri e da de e das ex pres sões de ad mi ra ção por V. Exª
que eu já cul ti va va e que, com toda cer te za, con ti nu a-
rei cul ti van do. No mais, o seu dis cur so está mu i to
bom.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Sa tur ni no, pelo seu apar te.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – V. Exª con -
ce de-me um apar te?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Peço a V. Exª
que me ins cre va tam bém, em se gui da.

A Srª Iris de Ara ú jo (PMDB – GO) – Se na do ra
Ro se a na, eu gos ta ria de pres tar um de po i men to de
mu lher para mu lher. Qu an do, nos pri mór di os de sua
can di da tu ra, o Bra sil to mou co nhe ci men to de que V.
Exª ha ve ria de ser, pela pri me i ra vez, can di da ta ao
car go de Pre si den te do País, eu sen ti, não só no meu
que ri do Esta do de Go iás, per ce bi, por meio de con-
ver sas com mu lhe res, prin ci pal men te, Se na do ra,
aque las que não têm vez, não têm voz, que um mo -
men to his tó ri co es ta ria se avi zi nhan do para o nos so
País. Se na do ra, fiz par te da gran de tor ci da que se le -
van tou por este País afo ra, uma tor ci da fe mi ni na, e
tor ceu e lu tou para que V. Exª con se guis se le var a
bom ter mo a sua can di da tu ra. O res to, co nhe ce mos.
Mas que o mo men to vi vi do por V. Exª, por nós, pelo
País in te i ro, sir va de li ção e nos dê, a nós mu lhe res, a
lem bran ça for te de que po de re mos ter ain da, nes te
País, uma mu lher Pre si den te da Re pú bli ca.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Se -
na do ra, mu i to obri ga da pe las suas pa la vras.

Ouço o no bre Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na do ra

Ro se a na Sar ney, peço a V. Exª que con tro le o seu
tem po. Com pe sar o faço.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na do ra,
V. Exª me per mi te um apar te?

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na do ra, V.
Exª me per mi te um apar te?

O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –
Se na do ra, o lado de cá pede um apar te tam bém?

O Sr. Edi son Lo bão (PFL – MA) – Meu apar te a
V.Exª tem mu i to mais sen ti do de tes te mu nho do que
de apo io. Um apo io que V.Exª sem pre teve em to dos
os mo men tos e em to dos os ins tan tes da nos sa ca mi-
nha da. So mos cor re li gi o ná ri os, ami gos in se pa rá ve is
e so mos do mes mo Esta do. Os tri un fos de V.Exª têm
sido tam bém os meus. O seu so fri men to a mim me
afe ta do mes mo modo. Acom pa nhei o cal vá rio de

V.Exª no ins tan te mais dra má ti co da vida pú bli ca, que
pa re cia flo res cer, des ta ilus tre po lí ti ca ma ra nhen se.
Foi no mo men to em que, por ini ci a ti va do nos so Par ti-
do, V.Exª se tor nou can di da ta à Pre si dên cia da Re pú-
bli ca. E o que di zi am as pes qui sas e o povo nas ruas?
As pes qui sas ele va vam o nome da ilus tre re pre sen-
tan te do Ma ra nhão, e o povo gri ta va o seu nome nas
pra ças do País por onde an da va V. Exª. Tive a ale gria
de acom pa nhá-la ao Rio Gran de do Sul, a San ta Ca -
ta ri na, a São Pa u lo, a di ver sos Esta dos, e per ce bi, pe -
las ruas por onde pas sá va mos, que o seu nome era
um fa cho de es pe ran ça para as mu lhe res do Bra sil e
tam bém para os ho mens. Veio en tão a su pre ma in jus-
ti ça de que nos fala Afon so Ari nos, e V.Exª de i xou de
ser can di da ta em ra zão da per se gui ção, da pe ço nha
po lí ti ca que ten ta ram lan çar con tra V.Exª. Mas no tei
que, co nhe cen do-a como eu a co nhe cia, se ele vou na 
sua per so na li da de e no seu ca rá ter uma co ra gem
nova. O des te mor acom pa nhou V. Exª do co me ço ao
fim, até o ins tan te em que o Po der Ju di ciá rio de cla rou
que cul pa ne nhu ma a acom pa nha va. V. Exª saiu dali,
por tan to, com o véu da ino cên cia ab so lu ta que nós
dois sem pre pro cla ma mos. Andei com V. Exª pe las
pra ças do Ma ra nhão na nos sa cam pa nha ele i to ral do
ano pas sa do. Em ne nhum ins tan te, vi a can di da ta Ro -
se a na Sar ney aba ti da com aqui lo que se di zia a seu
res pe i to. Eu fa la ria lon ga men te so bre a sua ini ci a ti va
quan to ao Pro gra ma Pri me i ro Empre go e tam bém em 
re la ção ao sa lá rio mí ni mo. Qu an do o nos so Par ti do
de ci diu que o sa lá rio de ve ria ser de US$100, V. Exª,
como Go ver na do ra, foi a pri me i ra a ado tar esse va lor
como piso sa la ri al. Cum pri men tos, por tan to, à mi nha
ilus tre co le ga e ami ga que ri da, Ro se a na Sar ney, por
tudo quan to foi, por tudo quan to é e pelo que se gu ra-
men te ain da virá a ser.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da, Se na dor Edi son Lo bão.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -
na do ra Ro se a na Sar ney, lem bre-se da que les Se na-
do res que es tão sen ta dos aqui atrás.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Quem pe -
diu a pa la vra pela or dem?

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, fui eu.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.

O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, so li-
ci to a V. Exª que te nha a mes ma ge ne ro si da de com a
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Se na do ra Ro se a na Sar ney já ocor ri da em ou tras
opor tu ni da des, quan do al guns Se na do res de peso
po lí ti co e com a his tó ria de S. Exª su bi ram à tri bu na.
Sei que é di fí cil na con di ção pes so al, mas essa ati tu-
de sim ples men te man tém a iso no mia e a jus ti ça. A
par ti ci pa ção do Ple ná rio mos tra o in te res se des ta
Casa e do País em ou vir a Se na do ra Ro se a na Sar -
ney. Sr. Pre si den te, faço esse ape lo a V. Exª para que
seja ge ne ro so como o seu co ra ção gos ta ria de ser,
em bo ra o man da to não lhe per mi ta.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Mais di fí-
cil ain da a mi nha mis são.

Con ti nua com a pa la vra a Se na do ra Ro se a na
Sar ney.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Com
a pa la vra o Se na dor José Agri pi no.

O Sr. José Agri pi no (PFL – RN) – Se na do ra
Ro se a na Sar ney, V. Exª faz sua fala ina u gu ral no ple -
ná rio do Se na do Fe de ral, e o faz com a au to ri da de de
ex-Go ver na do ra, mais do que isso, de pré-can di da ta
à Pre si dên cia da Re pú bli ca por nos so Par ti do, o PFL.
Can di da tu ra que se pre nun ci a va exi to sa, pois, quan -
do V. Exª a de i xou, se en con tra va no topo das pes qui-
sas. Era o sím bo lo da es pe ran ça, pro du to de uma
vida lim pa, ope ro sa, no Po der Exe cu ti vo. Go ver na do-
ra la u re a da, cam peã de ava li a ção em se gui das en-
que tes, era a fi gu ra doce que o Bra sil pa re cia que rer
como Pre si den te da Re pú bli ca, e, no en tan to, foi gol -
pe a da. Não lhe fal tou, po rém, a so li da ri e da de de seu
Par ti do. Tive opor tu ni da de, e o fiz com des te mor e
con vic ção, de to mar sua de fe sa em to das as opor tu ni-
da des em que fui so li ci ta do. So bre sua pro bi da de, não 
pre ci sa fa lar nin guém, por que já fa lou a Jus ti ça. Qu e-
ria ape nas sa u dar este seu pro nun ci a men to ini ci al,
que sei será o iní cio de uma con tri bu i ção pro fí cua
nes te Se na do, por sua ex pe riên cia como Go ver na do-
ra, pe las mãos lim pas que car re ga, mas prin ci pal-
men te pelo es pí ri to pú bli co e pelo sen ti men to de povo 
de V. Ex.ª. O pro je to do pri me i ro em pre go, os pro gra-
mas de so li da ri e da de e de com ba te à po bre za de V.
Ex.ª  em seu Esta do, Esta do po bre onde mo rei, são
exem plos que fa lam por si sós e que or gu lham o nos -
so Par ti do. Se na do ra, esta Casa, que es pe rou bas-
tan te tem po pelo seu pro nun ci a men to ina u gu ral, tam -
bém es pe ra mu i to de sua con tri bu i ção. O PFL es pe ra
de sua in te li gên cia aqui lo que o Se na do es pe ra. Tam-
bém que ro di zer que o PFL, seu e meu Par ti do, se or -
gu lha mu i to de sua pre sen ça.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor.

Con ce do o apar te ao Se na dor Tas so Je re is sa ti.

O Sr. Tas so Je re is sa ti (PSDB – CE) – Se na do-
ra Ro se a na Sar ney, gos ta ria de fa lar por mu i to tem po,
pois são mu i tos os anos de ami za de, de com pa nhe i-
ris mo e de so li da ri e da de que te mos, ape sar de per -
ten cer mos a Par ti dos di fe ren tes, mas, de vi do à vi sí vel
má von ta de da Mesa em re la ção ao seu pro nun ci a-
men to, ten ta rei ser o mais bre ve pos sí vel, e di zer da
mi nha ale gria em ver V. Ex.ª fa zer o seu pri me i ro dis -
cur so, tra zen do todo o seu es pí ri to pú bli co, a sua
ener gia de mu lher que acom pa nhei de per to no fi nal
do ano pas sa do e vi toda uma fa mí lia de ho mens aba -
ti da ao seu re dor, e a sua co ra gem, a sua ener gia, fa -
zen do com que fos se em fren te, ul tra pas sas se e ven -
ces se to dos os obs tá cu los que apa re ci am. Ouvi o seu 
de sa ba fo, e V. Exª sabe que sou so li dá rio com ele!
Mas gos ta ria de di zer que o seu fu tu ro, aqui nes ta
Casa, hoje com seu dis cur so, fica mu i to bem de fi ni do.
E de fi ni do den tro da qui lo que to dos nós que ti ve mos o 
pri vi lé gio de sua ami za de es pe rá va mos. Pa ra béns!
Que seja bem-vin da com as suas pa la vras!

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da, Se na dor Tas so Je re is sa ti.

Se na dor Anto nio Car los.
O Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães (PFL – BA) –

Se na do ra Ro se a na Sar ney, não me jul go sus pe i to
para fa lar so bre V. Exª. A ami za de que nos liga há tan -
to tem po e que veio do Pre si den te Sar ney não im pe-
de que diga que V. Exª de há mu i to tem uma vida po lí-
ti ca pró pria, bri lhan do como Par la men tar e, de po is,
como uma das me lho res ad mi nis tra do ras des te País.
O povo ma ra nhen se a re ve ren cia e tem por V. Exª o
ma i or apre ço e o ma i or res pe i to, daí por que qual quer
in jus ti ça pra ti ca da con tra V. Exª é con tra o povo do
Ma ra nhão e gran de par te do povo bra si le i ro. Para V.
Exª o que é re al men te im por tan te é ter uma vida ex -
tre ma men te pro ve i to sa para o seu Ma ra nhão. V. Exª
se or gu lha do seu Ma ra nhão e se gue uma tra di ção
pa ter na que a hon ra e, so bre tu do, a seu pai. Te nho
cer te za de que o or gu lho que sin to por Luís Edu ar do o 
Pre si den te José Sar ney sen te por V. Exª. E é jus to
que as sim seja, pois V. Exª pos sui uma vida mar ca da
pelo êxi to e pela co ra gem pes so al. E aqui nes te Par la-
men to de mons tra rá, como já de mons tra, a gran de ca -
pa ci da de de ser vir ao Ma ra nhão e ao Bra sil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.

Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.
O Sr. Ga ri bal di Alves Fi lho (PMDB – RN) – Se -

na do ra Ro se a na Sar ney, te nho to dos os mo ti vos para 
sa u dá-la nes te ins tan te. Pri me i ro, pela ami za de que
une nos sas fa mí li as. Se gun do, por que, a des pe i to de

08510 Qu in ta-fe i ra  24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2003    467ANAIS DO SENADO FEDERALABRIL 2003 



V. Exª di zer que ca mi nha pe los pró pri os pés, o que re -
co nhe ço, não de i xa de re fle tir em suas qua li da des a
in fluên cia pa ter na. A se guir, pelo com pa nhe i ris mo es -
ta be le ci do en tre a Go ver na do ra do Ma ra nhão e o Go -
ver na dor do Rio Gran de do Nor te, pois fo mos Go ver-
na do res por dois pe río dos igua is. E digo tam bém da
ad mi ra ção que te nho pela co ra gem com que V. Exª
im plan tou a re for ma ad mi nis tra ti va no Ma ra nhão, já
que, na que le ins tan te, a in fluên cia pa ter na não se fez
exer cer, cre io eu. V. Exª ca mi nhou pe los pró pri os pés.
Não sei se o Pre si den te Sar ney se que i xa rá des te co -
men tá rio. Mas o que se sabe é que V. Exª, com a sua
tra je tó ria po lí ti ca, abriu pers pec ti vas. Se não fos se o
que se re la tou, es ta ria sa u dan do hoje não a Se na do-
ra, mas a Pre si den te da Re pú bli ca. Te nho a opor tu ni-
da de de di zer ain da, sem que rer ser lon go nes te apar-
te, que falo em nome da Ban ca da do PMDB. De-
ram-me a sa tis fa ção e a hon ra de sa u dá-la, como
Vice-Lí der do PMDB, para di zer-lhe que há de con tri-
bu ir para que o Se na do, numa hora de re for mas, te-
nha um pa pel re al men te de ci si vo na vida bra si le i ra.
Pa ra béns, Se na do ra.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da, Se na dor Ga ri bal di Alves Fi lho.

Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O Sr. Fer nan do Be zer ra (Blo co/PTB – RN) –

Se na do ra Ro se a na Sar ney, te nho o gran de pra zer de
sa u dá-la em meu nome pes so al e tam bém em nome
do meu par ti do, PTB. Gu ar dei das pa la vras de V. Exª
que, na sua atu a ção nes ta Casa, será im pla cá vel
con tra to das as for mas de in jus ti ça, tan to das so ci a is,
que nos en ver go nham a to dos nes te País, quan to das 
re gi o na is, so bre as qua is tive a opor tu ni da de tan tas
ve zes de tra tar com V. Exª, como Go ver na do ra bri-
lhan te, com pe ten te e hon ra da que foi do Esta do do
Ma ra nhão. Tra tei tam bém, re cen te men te, das nos sas
pre o cu pa ções, os Se na do res da re gião Nor des te, de
pen sar ra pi da men te numa con tri bu i ção ao de sen vol-
vi men to re gi o nal. Não te nho dú vi da de que a par ti ci-
pa ção de V. Exª será fun da men tal nis so. V. Exª tam -
bém se re fe riu à in jus ti ça de que foi ví ti ma, de que a
in jus ti ça rou ba a paz. Den tre os Se na do res que aqui
es tão, sou al guém que pode com pre en der o quan to
dói a in jus ti ça. V. Exª tem a sor te de po der, por uma
de ci são da pró pria Jus ti ça, apa re cer nes ta Casa com
to dos os pro ble mas es cla re ci dos. Tra go a mi nha so li-
da ri e da de, a mi nha pa la vra de que nun ca du vi dei, em
ins tan te al gum, pela for ma ção e ori gem de V. Exª, de
ser V. Exª uma pes soa hon ra da, dig na, ca paz, lim pa,
uma pes soa que cer ta men te nes ta Casa dará uma
gran de con tri bu i ção, como foi tam bém gran de a con -

tri bu i ção que deu ao go ver nar o Esta do do Ma ra nhão.
Pa ra béns por suas pa la vras, Se na do ra Ro se a na.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Fer nan do Be zer ra.

Se na dor Pe dro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na do ra

Ro se a na, lem bro-me lá do iní cio, V. Exª, que ain da é
uma me ni na, era ain da mais me ni na e acom pa nha va
os es for ços da Ali an ça De mo crá ti ca, a tor ci da de V.
Exª para que des se cer to a ali an ça de Sar ney e Tan-
cre do Ne ves, o es for ço de V. Exª em todo aque le mo -
men to, o seu ca ri nho, a sua de di ca ção e a sua gar ra.
Re al men te foi um gran de iní cio. No Go ver no do seu
pai, V. Exª sem pre foi aque la voz – e pude acom pa-
nhar como Mi nis tro e como Go ver na dor – que de ba-
teu e dis cu tiu os pro ble mas so ci a is. Na Câ ma ra dos
De pu ta dos, V. Exª era par ce i ra de diá lo gos dos de pu-
ta dos do PT, da que les que, in clu si ve da tri bu na, ba ti-
am no Go ver na dor, no Pre si den te da Re pú bli ca. Mas
V. Exª sem pre ti nha uma li nha vol ta da para o so ci al,
pre o cu pa da com as ques tões so ci a is. A ad mi nis tra-
ção de V. Exª, que tive a opor tu ni da de de acom pa-
nhar, in dis cu ti vel men te, foi uma ad mi nis tra ção re vo lu-
ci o ná ria. Não cre io que a re for ma ad mi nis tra ti va que
V. Exª fez, no Ma ra nhão, te nha sido re pe ti da em ou tro
Esta do. E sei tam bém – aí o Se na dor Ga ri bal di tem
ra zão – que foi à re ve lia do pai, que via a re for ma com
tre men das res tri ções e que, se de pen des se dele, não 
sa i ria. Mas, V. Exª dis se: “vou ma go ar meu pai, mas
vou fa zer aqui lo que está cer to”.E es ta va cer to. A can -
di da tu ra de V. Exª nas ceu na tu ral men te. O PFL é um
gran de par ti do, um par ti do de gen te im por tan te, ilus -
tre, de mu i tos Go ver na do res. Na ver da de, ele não en -
con tra va, ao lon go do tem po, um can di da to pró prio à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. E foi exa ta men te bus car,
na fi gu ra de V. Exª, as qua li da des da com pe tên cia, da
dis po si ção de luta, da fir me za, aqui lo que a Na ção
ace i tou. A ver da de é que, quan do V. Exª apa re cia na
te le vi são, não era uma pro pa gan da fe i ta e paga pelo
co or de na dor, por aque le ex cep ci o nal ho mem. Por
que ele não con se guiu fa zer de po is? Por que a pro pa-
gan da que ele fez de V. Exª, com tan ta com pe tên cia,
ele não re pe tiu em ou tras cam pa nhas? É por que,
além da ca pa ci da de dele, o con te ú do – que era V. Exª
– era da ma i or im por tân cia, do ma i or sig ni fi ca do. E,
na ver da de, a cam pa nha de V. Exª es ta va cres cen do
e se ria uma cam pa nha mu i to bo ni ta, ex cep ci o nal-
men te bo ni ta, V. Exª e o Lula, uma cam pa nha de alto
ga ba ri to, uma cam pa nha re al men te emo ci o nan te. O
que fi ze ram com V. Exª, na ver da de, não tem ex pli ca-
ção. Não há ex pli ca ção que ho mens de res pe i to, num
País como o nos so, de re pen te, usas sem de ex pe di-
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en tes os mais vis, os mais in com pre en sí ve is con tra V.
Exª, sua bi o gra fia, sua dig ni da de, para atin gir a so ci e-
da de bra si le i ra. V. Exª era a chan ce que uma gran de
par ce la da so ci e da de bra si le i ra ti nha de ele ger uma
can di da ta a Pre si den te. Não foi V. Exª que foi atin gi da,
mas uma imen si dão de ho mens e mu lhe res bra si le i-
ros que viam a vo ta ção de V. Exª com ma i or sig ni fi ca-
do. O que é tris te nes te País é que fi ze ram, ten ta ram,
brin ca ram com a hon ra e, ter mi na do o caso, não se
fala mais dele. Se não fos se V. Exª lu tar na Jus ti ça
para con se guir re ver tê-lo, tam bém dis so não se fa la va
mais. V. Exª é uma mu lher de gran de êxi to, de gran de
vi tó ria, na sa ú de pes so al, na luta per ma nen te e emo -
ci o nan te, na luta fa mi li ar, na ca pa ci da de de ação, na
de fe sa de suas idéi as, na ami za de que V. Exª teve
com os gran des ho mens – Dr. Ulysses, Te o tô nio – que 
a ad mi ra vam e eram ad mi ra dos por V. Exª. V. Exª tem
uma li nha que me re ce res pe i to. Tam bém con cor do
que V. Exª tem as di re tri zes, o per fil, a per so na li da de e 
a for ma ção do pai, mas o in di vi du a lis mo, a in de pen-
dên cia, as ca rac te rís ti cas emo ti vas de pri me i rís si ma
gran de za de V. Exª, atre vo-me a di zer, vão além do
pai.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Pe dro Si mon.

Con ce do um apar te ao Se na dor Edu ar do Su-
plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na-
do ra Ro se a na Sar ney, que ro cum pri men tá-la por tra -
zer sua con tri bu i ção, sua ex pe riên cia para o de ba te
de ques tões so ci a is. So bre tu do quan do re la ta sua ex -
pe riên cia com o Pro je to Pri me i ro Empre go, a for ma
como ele se ca rac te ri zou du ran te seu Go ver no no
Ma ra nhão. V. Exª ex pli ca que o es tí mu lo ao em pre go
dos jo vens deu-se por meio de meio sa lá rio mí ni mo,
até cer ta ida de. Aos mais ve lhos, foi ofe re ci do um sa -
lá rio mí ni mo. Assim, es sas pes so as pu de ram re a li zar
um tra ba lho em al gu ma or ga ni za ção, em al gu ma em -
pre sa. Gos ta ria de res sal tar que o Mi nis tro do Tra ba-
lho, Jac ques Wag ner, está, de fato, exa mi nan do di ver-
sos pro gra mas de es tí mu lo ao em pre go. Há uma ex -
pe riên cia no Rio Gran de do Sul, ou tras no Ma ra nhão
e em Per nam bu co. Há tam bém di ver sas ex pe riên ci as
em ou tros pa í ses que sig ni fi cam trans fe rên cia de ren -
da, al gu mas na for ma de cré di to fis cal re pas sa do di -
re ta men te às em pre sas e ou tras por meio de trans fe-
rên cia di re ta aos tra ba lha do res. Con si de ro im por tan-
te a ex pe riên cia do Ma ra nhão. Espe ro que o Go ver no
es te ja efe ti va men te exa mi nan do qua is os seus efe i-
tos. Te nho cha ma do a aten ção para o cré di to fis cal,
que, se for des ti na do di re ta men te às em pre sas, como 
al guns de fen dem e tem sido co gi ta do, em ver da de,

pode aca bar por ser um pro ce di men to um tan to ina -
de qua do, na me di da em que pode sig ni fi car um pro -
ces so de con cen tra ção de ren da; o ou tro pro ce di men-
to, o de trans fe rên cia de ren da di re ta men te às mãos
dos tra ba lha do res, se ria di fe ren te e po de ria se tor nar
uma fór mu la mais efi caz. É cla ro que mu i to im por tan-
te será re fle tir so bre qual o me lhor de se nho do be ne fí-
cio. Cer ta men te a ex pe riên cia do Ma ra nhão, bem es -
tu da da, pode con tri bu ir mu i to para tra zer luz ao me -
lhor pro je to que o Mi nis tro Ja ques Wag ner e o Pre si-
den te es tão por anun ci ar. Meus cum pri men tos à sua
co la bo ra ção.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da. Se na dor, que ria di zer que na nos sa ex pe-
riên cia no Ma ra nhão não se co gi tou, e fe liz men te não
foi ne ces sá ria, a ado ção da re nún cia fis cal.

Gos ta ria de lem brar um dado so bre o Pri me i ro
Empre go no Ma ra nhão: de to dos os par ti ci pan tes, é
im por tan te que se diga, 25% per ma ne ce ram nas em -
pre sas onde ha vi am es ta gi a do. Tam bém cri a mos o
Viva Ma ra nhão, que é uma mo da li da de do Pri me i ro
Empre go, para pro fis si o na is de ní vel su pe ri or, re-
cém-for ma dos, até três anos após a for ma ção, com
es tá gio de um ano no in te ri or do Ma ra nhão e sa lá rio
de R$1.000,00. Fo ram os dois pro gra mas que fi ze-
mos para am pli ar os ní ve is de opor tu ni da de de in ser-
ção de mão-de-obra no mer ca do de tra ba lho.

Se na dor Mar co Ma ci el.
O Sr. Mar co Ma ci el (PFL – PE) – Se na do ra Ro -

se a na Sar ney, ouço com mu i to apre ço e sa tis fa ção o
dis cur so de V. Exª. Devo di zer que nada me sur pre en-
de no mo men to em que V. Exª, pela vez pri me i ra, ocu -
pa a tri bu na des ta Câ ma ra Alta do Con gres so Na ci o-
nal. V. Exª vem de po lí ti ca por he re di ta ri e da de e,
como foi sa li en ta do, agre ga à sua tra di ção pa ter na
uma enor me con tri bu i ção, quem sabe, como con se-
qüên cia tam bém da in tu i ção fe mi ni na. Já hou ve quem 
dis ses se que po lí ti ca é, so bre tu do, in tu i ção e que as
mu lhe res são es pe ci al men te do ta das des se atri bu to.
Gra ças a isso, V. Exª tem, ao lon go da sua vida pú bli-
ca já mu i to den sa, exer ci do, com ta len to e bri lhan tis-
mo, di fe ren tes fun ções a que foi cha ma da a ocu par,
quer no Exe cu ti vo Fe de ral, quer nas fun ções le gis la ti-
vas, na Câ ma ra dos De pu ta dos e ago ra no Se na do
da Re pú bli ca, quer por duas ve zes go ver nan do o Ma -
ra nhão, im por tan te Esta do da Fe de ra ção bra si le i ra,
em que pese às di fi cul da des que ain da en fren ta por
es tar si tu a do em uma re gião de me nor ní vel de de-
sen vol vi men to re la ti vo, jus ta men te um Esta do que a
um só tem po per ten ce ao Nor te e ao Nor des te do
País. Não po de mos de i xar de re co nhe cer que o Ma ra-
nhão, en tre os Esta dos da Fe de ra ção Bra si le i ra, se
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dis tin gue por gran de di na mis mo eco nô mi co ex pres-
so, en tre ou tros fa to res e in di ca do res, pelo cres ci-
men to de suas ex por ta ções. V. Exª traz a de ba te uma
ques tão ex tre ma men te opor tu na, o em pre go. Apro xi-
ma mo-nos do 1º de maio, e sem pre essa data nos faz
re por tar à ques tão do em pre go, que é algo es sen ci al
para a re a li za ção hu ma na. O Papa João Pa u lo II, fa -
lan do em Sa int-De nis, ba ir ro ope rá rio de Pa ris, men -
ci o nou que em pre go não é ape nas uma re a li za ção
mo ne tá ria ou fi nan ce i ra, mas que está, de al gu ma for-
ma em bu ti da – e mu i to pro fun da men te – numa re a li-
za ção de con tri bu i ção que cada um pode pres tar à
me lho ria de con di ção de vida do seu povo. Sua San ti-
da de dis se uma fra se que não es que ci: quan do o tra -
ba lha dor re gres sa à sua casa leva tam bém con for to à
fa mí lia e uma con tri bu i ção para a me lho ria do mun do.
Lem brar o Dia do Tra ba lho é lem brar as ques tões so -
ci a is bra si le i ras e, de for ma mais par ti cu lar, a si tu a ção
dos me nos as sis ti dos. Por isso, cum pri men to V. Exª
pela opor tu ni da de do dis cur so e pela ex pe riên cia pi o-
ne i ra do seu go ver no ha ver ofe re ci do no País um pro -
gra ma de pri me i ro em pre go. Ain da on tem, numa re u-
nião de gru po te má ti co do PFL, a ques tão foi sus ci ta-
da. Ao ana li sar as di fe ren tes ex pe riên ci as dos Esta-
dos da Fe de ra ção, foi ci ta do, com mu i ta pro ce dên cia,
o pro gra ma exe cu ta do no Ma ra nhão. Sem pre ju í zo do 
re co nhe ci men to de mu i tas ou tras con quis tas do Go-
ver no de V. Exª, que ro di zer que esta tem mar ca mu i to
im por tan te na bus ca de um de sen vol vi men to que seja
si nô ni mo de so li da ri e da de.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da, Se na dor Mar co Ma ci el.

Ouço o Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Se na do ra

Ro se a na Sar ney, eu es ta va an si o so por vê-la nes ta
tri bu na. E que ro di zer que não falo ape nas em meu
nome pes so al, sabe por quê? Por que quan do V. Exª
foi pré-can di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca as pes -
qui sas de mons tra vam que, em meu Esta do, V. Exª se -
ria con sa gra da. Tam bém que ro pa ra be ni zar V. Exª
pelo pro nun ci a men to. Está ele re ple to, te nho cer te za,
da gran de con tri bu i ção que V. Exª dará à Fe de ra ção
bra si le i ra. V. Exª já fez isso no seu Esta do, go ver nan-
do-o com dig ni da de e lu tan do pe los mais hu mil des.
Aqui, V. Exª terá opor tu ni da de de lu tar con tra as de si-
gual da des re gi o na is a que se re fe re e tam bém con tra
as de si gual da des so ci a is, as qua is cons ti tu em a
subs tân cia do dis cur so que a trou xe hoje a essa tri bu-
na. Os meus cum pri men tos a V. Exª, em meu nome e
em nome do Mato Gros so do Sul.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA)  Mu i to
obri ga do, Se na dor Ra mez Te bet.

Tem a pa la vra o  Se na dor Alo i zio Mer ca dan te.
O Sr. Alo i zio Mer ca dan te (Blo co/PT – SP) –

Se na do ra Ro se a na Sar ney, tam bém sou da que les
que aguar da vam com gran de ex pec ta ti va este mo-
men to. Qu an do V. Exª co me çou a dis cur sar, lem-
brei-me de quan do nos co nhe ce mos, há mu i to tem po,
no ple ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos. Éra mos dois
Par la men ta res mu i to jo vens – V. Exª, evi den te men te,
mu i to mais jo vem do que eu – e com mu i tas di fe ren-
ças. Ví nha mos de dois pro je tos po lí ti cos di fe ren tes,
de uma dis pu ta mu i to acir ra da já no pas sa do, com di -
ver gên ci as pro fun das de vi são de mun do e de ati tu de
nos vo tos e nas de ci sões. Mas já na que la opor tu ni da-
de, nos gran des mo men tos do País, es tá va mos jun -
tos. Na CPI de PC Fa ri as e Col lor de Mel lo, cada um
em seu lu gar e de sem pe nhan do seu pa pel con tri bu iu
para a trans pa rên cia, para a éti ca, na que le mo men to.
A com pe tên cia de V. Exª na ar ti cu la ção e o trân si to
que ti nha no ple ná rio fo ram mu i to im por tan tes na que-
le epi só dio. Hou ve ou tros ca sos di fí ce is na que la Le -
gis la tu ra atri bu la da, e V. Exª, com a ex pe riên cia de
quem ti nha lon ga vi vên cia pú bli ca, ali a da aos co nhe-
ci men tos ad qui ri dos num ber ço pri vi le gi a do que lhe
pro por ci o nou o apren di za do, a ob ser va ção e a par ti ci-
pa ção na mi li tân cia po lí ti ca, deu uma con tri bu i ção
mu i to gran de ao País. Eu di ria que, ao lon go do tem -
po, as di fe ren ças con ti nu a ram, mas as con ver gên ci as
fo ram nos apro xi man do. E exa ta men te por que ex pu-
se mos sem pre de for ma fran ca, trans pa ren te e leal as 
nos sas di fe ren ças hoje po de mos, jun tos, pen sar o
Bra sil e cons tru ir um pro je to di fe ren te. Se eu pu des se,
des ta tri bu na, de se jar algo, eu de se ja ria que esse de -
sa ba fo ocor res se so men te hoje. Não va mos vol tar a
essa pa u ta. Eu, re al men te, não gos ta ria de tam bém
vol tar a vi si tá-la no hos pi tal. O ma i or in dí cio de que
es sas co i sas não mais acon te ce rão é a pre sen ça da
Se na do ra Ro se a na nes sa tri bu na e na Co mis são,
com gar ra, ex pon do suas idéi as, bri gan do, ar ti cu lan-
do como nin guém. Ago ra, mais do que nun ca, pre ci-
sa mos tan to da Se na do ra Ro se a na, por que es ta mos
jun tos nes se pro je to de cons tru ção. Te nho cer te za de
que, nes te mo men to, por toda a sua his tó ria, vi vên cia
e ex pe riên cia, o Pre si den te Sar ney, que já ocu pou to -
dos os car gos da Re pú bli ca, to das as fun ções no Par -
la men to e no Exe cu ti vo, as mais im por tan tes e as
mais no bres, sabe que não há uma fun ção mais im -
por tan te do que a de pai. Qu e ro fa zer essa ho me na-
gem a V. Exª e ao Pre si den te José Sar ney, que vi tam -
bém pas sar por mo men tos mu i to di fí ce is nes se pro -
ces so. Foi na po lí ti ca que S. Exª se re en con trou, com
sa ú de e vi ta li da de. A sa í da é a po lí ti ca. É mu i to bom
ver V. Exª nes sa tri bu na, lu tan do, bri gan do e tra zen do
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essa lon ga e rica ex pe riên cia para cons tru ir um Bra sil
mais so li dá rio e mais ge ne ro so. Pa ra béns pela car re-
ia, pela his tó ria e pelo man da to que se ini cia. Espe ro
que te nha mos mu i tas opor tu ni da des de con ti nu ar
com esta con tri bu i ção ati va ao pro ces so po lí ti co do
Bra sil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Estou aqui para aju dar o meu País, tra ba lhan do prin -
ci pal men te nas re for mas que fo rem ne ces sá ri as, a
exem plo da re for ma tri bu tá ria, da pre vi den ciá ria, po lí-
ti ca e tra ba lhis ta. Va mos tra ba lhar nas re for mas para
aju dar o povo bra si le i ro.

Se na dor Efra im Mo ra is, con ce do o apar te a V.
Exª.

O Sr. Efra im Mo ra is (PFL – PB) – Se na do ra Ro -
se a na Sar ney, é com mu i ta ale gria que to dos ve mos
V. Exª de vol ta à tri bu na. Na Câ ma ra dos De pu ta dos,
mu i tas ve zes, se gui mos a sua ori en ta ção e, com V.
Exª, o des ti no do nos so Par ti do. E que ro di zer que V.
Exª con ti nua sen do uma das ma i o res li de ran ças do
PFL. Nós, que tí nha mos es pe ran ça na sua pes soa,
pela ex pe riên cia seja no Le gis la ti vo, seja no Exe cu ti-
vo, pois co nhe ce mos a sua co ra gem e o seu ta len to,
es ta mos aqui, re co me çan do uma luta em que o nos -
so Par ti do acre di tou e acre di ta em V. Exª. V. Exª de ve-
ria es tar, hoje, na Pre si dên cia da Re pú bli ca, prin ci pal-
men te, por que era a can di da ta das mu lhe res e dos
bra si le i ros. Mas V. Exª, po rém, tem ou tra mis são.
Como dis se há pou co, sua mis são no Se na do é a de
con tri bu ir para as re for mas, dis cu tin do com to dos nós
o que é me lhor para o Bra sil. E te nho cer te za de que o 
nos so Par ti do, con tan do com a sua for ça, sua ex pe-
riên cia, seu ta len to, terá con di ções de aju dar o Bra sil
a se guir no rumo cer to. V. Exª hoje pre ten dia fa lar so -
bre o pri me i ro em pre go, mas fe liz men te não lhe per -
mi ti mos fazê-lo – e digo fe liz men te por que te mos a fe -
li ci da de de apar teá-la. V. Exª, an tes do dia 1º de maio,
de ve rá vol tar à tri bu na para fa lar so bre a ques tão do
pri me i ro em pre go, pois foi V. Exª quem pri me i ro im-
plan tou esse pro je to no Bra sil. Por tan to, tem ex pe-
riên cia de so bra até para di zer ao PT como pro pi ci ar o 
pri me i ro em pre go, para en si nar ao PT como li dar com 
esse pro ble ma. É pre ci so apren der a se va ler de ex -
pe riên ci as que de ram cer to, e o pri me i ro em pre go
deu cer to no Ma ra nhão. Te nho cer te za de que V. Exª
po de rá aju dar o atu al Go ver no, in for man do tudo que
acon te ceu no Ma ra nhão ao Go ver no Lula, que está
pre ci san do da ex pe riên cia de V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor.

Ouço ago ra o apar te de V. Exª, Se na do ra Lú cia
Vâ nia.

A Srª Lú cia Vâ nia (PSDB – GO) – Se na do ra
Ro se a na Sar ney, que ro ex ter nar-lhe a mi nha sa tis fa-
ção de vê-la nes ta tri bu na. Co nhe ço-a des de a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, quan do já mos tra-
va a to dos nós sua com pe tên cia e que sua tra je tó ria
se ria bri lhan te. O dis cur so de V. Exª re ve la, sem dú vi-
da ne nhu ma, com pe tên cia, sen si bi li da de e, aci ma de
tudo, apre sen ta um dis cur so den so, quan do V. Exª
des cre ve a sua tra je tó ria po lí ti ca so fri da, guer re i ra, pi -
o ne i ra de van guar da; mos tra a sua com pe tên cia ad -
mi nis tra ti va que to dos nós tes te mu nha mos, in di can do
ações ino va do ras que hoje ser vem de exem plo para
todo este País, como o pri me i ro em pre go, que cer ta-
men te será tema do de ba te da sub co mis são na qual
va mos atu ar jun tas aqui nes ta Casa. O dis cur so de V.
Exª dá para to dos nós um nor te, por que V. Exª lan ça o
olhar para o fu tu ro, mos tran do que está apta, co ra jo-
sa, pre pa ra da para as su mir um novo de sa fio nes ta
Casa. E con fi a mos nis so. Pre ci sa mos da sua ex pe-
riên cia, pre ci sa mos da sua com pe tên cia e, aci ma de
tudo, mos trar ao Bra sil o quan to V. Exª foi in jus ti ça da.
Pa ra béns.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, mi nha Mi nis tra.

Con ce do o apar te a V. Exª., Se na dor Se na dor
He rá cli to For tes.

O Sr. He rá cli to For tes (PFL – PI) – Se na do ra
Ro se a na Sar ney, ga ran to que o meu apar te será te le-
grá fi co. Como pi a u i en se e como vi zi nho, ad mi ra dor
do tra ba lho ao lon go do tem po de sen vol vi do por V.
Exª, pri me i ro, como De pu ta da e, de po is, como Go ver-
na do ra pelo Esta do do Ma ra nhão, que ro aqui dar este 
tes te mu nho. Mu i to se fa lou até ago ra so bre a atu a ção
po lí ti ca de V. Exª não só no Ma ra nhão como em todo o 
Bra sil. Foi o que dis se o Se na dor Pe dro Si mon: é no
que dá ser mu i to jo vem em tan ta co i sa, como V. Exª
foi. O Bra sil es pe ra o seu tra ba lho, a sua luta, a sua
gar ra da qui para fren te. Foi exa ta men te por isso que o 
povo do Ma ra nhão a trou xe, com vo ta ção con sa gra-
do ra, para re pre sen tar o seu Esta do no Se na do Fe de-
ral. Aliás, a vida de V. Exª tem se pa re ci do mu i to com a 
de um con ter râ neo ilus tre, João do Vale. A sua vida
tem sido a de per cor rer aque la vi a gem ima gi ná ria fe i-
ta por ele, sa in do da mi nha que ri da Te re si na para a
sua que ri da São Luís: sol tan do le nha, que i man do
bra sa, em bo ra atra se, che ga. O Bra sil es pe ra isso de
V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da.
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Tem o apar te o Se na dor Sér gio Ca bral.
O Sr. Sér gio Ca bral (PMDB – RJ) – Tam bém

se rei te le grá fi co, pois ape nas que ro re gis trar a sa tis-
fa ção em vê-la na tri bu na. Cre io que a sua pre sen ça
aqui, pela ma ne i ra como o povo do Ma ra nhão res pon-
deu à cam pa nha vil de que V. Exª foi ví ti ma no ano
pas sa do, é a me lhor res pos ta. O povo do Ma ra nhão
deu a res pos ta, tra zen do V. Exª a esta Casa e ele gen-
do o Go ver na dor que V. Exª apo i a va para sua su ces-
são. Emo ci o nou-me mu i to ver o Vice-Pre si den te Mar -
co Ma ci el e o Se na dor Pe dro Si mon re gis tra rem a sua 
atu a ção já na Ali an ça De mo crá ti ca e ver que V. Exª e
tam bém o Go ver na dor Aé cio Ne ves, tão jo vens, par ti-
ci pa ram de uma ela bo ra ção tão so fis ti ca da para des -
mon tar um re gi me mi li tar au to crá ti co, com o pa pel do
pai de V.Exª e com o pa pel de Tan cre do Ne ves. Aé cio
Ne ves e V. Exª par ti ci pam ati va men te: um, hoje, é Go -
ver na dor de Mi nas Ge ra is; V. Exª teve dois man da tos
con se cu ti vos à fren te do Esta do do Ma ra nhão, e, ago -
ra, é Se na do ra da Re pú bli ca, com a pos si bi li da de de
ama nhã, quem sabe, dis pu tar a Pre si dên cia da Re pú-
bli ca, pelo seu ta len to, pe los seus mé ri tos. Isso é uma
vi tó ria da de mo cra cia. Por tan to, seja bem-vin da, em
nome do povo do Esta do do Rio de Ja ne i ro. Te nho
cer te za de que V. Exª con tri bu i rá, e mu i to, nos gran -
des de ba tes que se avi zi nham no Con gres so Na ci o-
nal.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da.

Se na dor Alme i da Lima, ouço V. Exª. 
O Sr. Alme i da Lima (PDT – SE) – Se na do ra

Ro se a na Sar ney, para este apar te a V. Exª não in vo co
ra zões de or dem pes so al, nem fa mi li a res nem po lí ti-
cas. Não te nho o co nhe ci men to nem a vi vên cia po lí ti-
ca com V. Exª, a exem plo dos meus Pa res. Não in vo co
se quer tra di ção po lí ti ca; não a te nho nem mes mo no
meu Esta do. Sou um jo vem Se na dor, mas in vo co,
nes te ins tan te, a con di ção de in te gran te da clas se po -
lí ti ca para lhe ren der ho me na gens e fe li ci tá-la por
este mo men to de sua vida. Fez V. Exª como nos en si-
na a can ção po pu lar: le van tou-se, sa cu diu a po e i ra e
deu a vol ta por cima. E isso, Se na do ra, é mu i to gra ti fi-
can te, con for ta mu i to a nos sa alma. Que este fato sir -
va de re fle xão para toda a so ci e da de, pois nem sem -
pre o que se di vul ga com tan to es tar da lha ço tem sen -
ti do de ver da de. É pre ci so que a so ci e da de ana li se e
veja que mu i tas ve zes é pre ci so, pri me i ro, pro cu rar
iden ti fi car o que se gue por trás e por ba i xo des sas no -
tí ci as de teor idên ti co às que pu bli ca ram em re la ção a
V. Exª. Agra de ço pela opor tu ni da de des te apar te. Qu -
e ro me so mar aos de ma is Se na do res e Se na do ras

que apar te a ram V. Exª, ren den do-lhe ho me na gens.
Pa ra béns por este ins tan te.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Inter rom-
po V. Exª para pror ro gar a ses são por mais 20 mi nu-
tos, a fim de que V. Exª con clua o seu dis cur so.

Esse tem po será im pror ro gá vel, uma vez que já
va mos pror ro gar o tem po nor mal da ses são.

E pe di ria aos ilus tres Se na do res que co la bo ras-
sem tam bém com a Mesa, em bo ra fos se de gran de
agra do à Mesa que cada um se pro lon gas se bas tan-
te.

O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se rei bre -
ve. Se na do ra Ro se a na Sar ney, ini cio o meu apar te
com uma ci ta ção que mi nha mãe sem pre fa zia quan -
do eu che ga va tris te em casa e re cla ma va que es ta va
sen do per se gui do, que ha vi am fe i to di ver sas ma lan-
dra gens e sa fa de zas com meu nome e mons tru o si da-
des con tra a mi nha pes soa. Ela me di zia: meu fi lho,
eles ata cam so men te ár vo res que dão fru tos. Qu e ro
di zer que, se V. Exª não ti ves se a co ra gem de can di-
da tar-se à Pre si dên cia da Re pú bli ca nem ti ves se des -
pon ta do na fren te nas pes qui sas, ja ma is te ri am fe i to
essa mons tru o si da de con tra V. Exª. Po rém, nada me -
lhor do que um dia após o ou tro. Te nho cer te za de que 
V. Exª está na tri bu na hoje, vi to ri o sa. V. Exª é Se na do-
ra da Re pú bli ca e seu pai é Pre si den te do Se na do Fe -
de ral. Lem bro-me da pro pa gan da do Pre si den te Lula, 
e até co men tei uma vez com o seu pai que fi quei emo -
ci o na do. V. Exª es ta va no hos pi tal, aca ma da, dan do
apo io ao Pre si den te Lula, e cer ta men te foi uma das
pes so as que lhe trou xe a vi tó ria. Te nho cer te za ab so-
lu ta – e acre di to bas tan te em Deus – de que um dia
ain da ve rei V. Exª na Pre si dên cia do nos so Bra sil, pois 
o País me re ce ser pre si di do por V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) –
Obri ga da.

Tem a pa la vra a Se na do ra Pa trí cia Sa bo ya Go -
mes.

A Srª Pa trí cia Sa bo ya Go mes (PPS – CE) –
Se na do ra Ro se a na Sar ney, ini ci al men te, pa ra be ni zo
V. Exª pela aná li se bas tan te pro fun da que faz dos pro -
ble mas do nos so País, não ape nas dos pro ble mas
pas sa dos, mas cer ta men te das di fi cul da des que ain -
da en fren ta mos e da ne ces si da de de que pos sa mos
nos apro fun dar prin ci pal men te nas re for mas. V. Exª
traz para esta Casa gar ra, co ra gem, de ter mi na ção e
uma ex pe riên cia mu i to im por tan te no Exe cu ti vo,
abrin do-nos por tas, ape sar de ser mos uma Ban ca da
de ape nas nove mu lhe res, por que V. Exª foi a pri me i ra
Go ver na do ra em nos so País que deu exem plos de
se ri e da de, de ho nes ti da de, de dig ni da de e for ça não
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só para nós, mu lhe res, mas cer ta men te para to dos os 
ho mens e mu lhe res de boa-fé que acre di tam num
país com mais jus ti ça e que seja ca paz de en fren tar
as di fi cul da des, prin ci pal men te as re gi o na is que vi ve-
mos hoje. E V. Exª deu essa con tri bu i ção, que cer ta-
men te será mu i to im por tan te para o fu tu ro. Vin do para 
esta Casa ao seu lado, po den do acom pa nhar o seu
tra ba lho, eu gos ta ria de fa lar do imen so or gu lho de
po der tam bém es tar con tri bu in do, dis cu tin do e cer ta-
men te co la bo ran do para o de sen vol vi men to de nos so
País. Por tan to, con gra tu lo-me com V. Exª e pa ra be ni-
zo-a por toda sua tra je tó ria po lí ti ca.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na do ra Pa trí cia Go mes, pelo seu
apar te.

Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Aze re do.
O Sr. Edu ar do Aze re do (PSDB – MG) – Se na-

do ra Ro se a na Sar ney, uma das qua li da des mais im -
por tan tes que V. Exª tem é, sem dú vi da, a bra vu ra
pes so al de en fren tar si tu a ções ad ver sas. Na ver da de,
os pro ble mas de sa ú de de V. Exª já vêm de lon gos e
lon gos anos. E V. Exª sou be en fren tá-los, sem pre bus -
can do oti mis mo, no vos ca mi nhos. O seu de sem pe-
nho como Go ver na do ra foi re co nhe ci do pelo povo
ma ra nhen se. Como seu co le ga na que le pri me i ro
man da to, na que le pri me i ro pe río do de 1994 a 1998,
pude ter a sua com pa nhia em tan tas re u niões, em
tan tos pro gra mas con jun tos e como um Mem bro do
PSDB – aliás, seu fun da dor –, de fen di mu i to que o
PSDB ti ves se uma ali an ça mais am pla que in clu ís se
o PFL, para que pu dés se mos ter ou tro qua dro na dis -
pu ta ele i to ral. Aqui pu de mos as sis tir a sua jus ta in dig-
na ção com uma in jus ti ça que dói e tam bém com a
pre ci pi ta ção de tan tos, como bem lem brou o Se na dor
Alme i da Lima, de pes so as que vão, des de o pri me i ro
mo men to, ti ran do con clu sões. Nós, de Mi nas Ge ra is,
cos tu ma mos ou vir mu i to, pen sar bas tan te para de po-
is emi tir opi niões. Pen so que essa era uma ques tão
que Mi nas po de ria ex por tar para o País todo: o cu i da-
do an tes das opi niões se rem emi ti das. Por tan to, que -
ro tra zer tam bém os meus cum pri men tos, os cum pri-
men tos dos mi ne i ros, e a cer te za do seu su ces so
como Se na do ra e sua con tri bu i ção nes ta Casa que,
sem dú vi da ne nhu ma, será gran de para o Bra sil.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da pelo seu apar te, Se na dor Aze re do.

Con ce do o apar te ao Se na dor Hé lio Cos ta.
O Sr. José Ma ra nhão (PMDB – PB) – Se na do ra

Ro se a na Sar ney, tam bém gos ta ria de par ti ci par.
O Sr. Hé lio Cos ta (PMDB – MG) – Se na do ra

Ro se a na, se guin do as pa la vras do Se na dor Edu ar do

Aze re do e em nome tam bém do Se na dor Ael ton Fre i-
tas, de Mi nas Ge ra is, que não pôde es tar co nos co,
mas pe diu-me para re pre sen tá-lo com mi nhas pa la-
vras, que ro cum pri men tá-la pelo seu pro nun ci a men-
to. Mas, so bre tu do, em nome do povo mi ne i ro e, de
uma for ma mu i to es pe ci al, em nome da mu lher mi ne i-
ra, cum pri men tar V. Exª pela sua gar ra, pelo seu tra -
ba lho, pela sua dig ni da de, pela sua se ri e da de, pela
ma ne i ra fir me como en fren tou as ad ver si da des, as
ca lú ni as e por tudo aqui lo que foi ob je to, sim, da sua
su bi da me teó ri ca nas pes qui sas como can di da ta à
Pre si dên cia da Re pú bli ca. E, por mais que en ten da
que V. Exª tem vida pró pria, que ca mi nha po li ti ca men-
te com seus pró pri os pés, não pos so de i xar de emi tir
a opi nião do ob ser va dor pri vi le gi a do, do re pór ter que
sem pre fui e que lá den tro con ti nuo sen do. Eu per gun-
ta va in sis ten te men te ao povo mi ne i ro “por que a Ro -
se a na ti nha 12% nas pes qui sas de in ten ção de voto
no nos so Esta do”? E to dos me res pon di am da mes -
ma for ma: “Nós não es que ce mos do ma i or pro gra ma
so ci al já re a li za do nes te País, que foi o Pro gra ma do
Le i te. E se a Ro se a na for ele i ta, nós va mos ter o Pro -
gra ma do Le i te de novo”. Veja que ob ser va ção cu ri o-
sa, Pre si den te Sar ney! Por que essa foi a mar ca pro -
fun da que o nome Sar ney trou xe para den tro de um
tra ba lho so ci al que atin giu o Bra sil in te i ro, prin ci pal-
men te, e so bre tu do, as pes so as mais ca ren tes, aque -
las que mais pre ci sam e que não têm pri vi lé gi os. Elas
é que se lem bra vam da can di da tu ra de Ro se a na Sar -
ney e que a que ri am Pre si den te; e os seus ad ver sá ri-
os, im pe din do a sua can di da tu ra, na re a li da de, pro vo-
ca ram o que cha ma mos co mu men te pelo in te ri or de
um tiro que sai pela cu la tra, por que, ao fazê-lo, per mi-
ti ram a ele i ção do Pre si den te Lula, que veio der ro tar,
prin ci pal men te, aque les mes mos can di da tos que es -
ta vam tra ba lhan do con tra a po si ção pri vi le gi a da de V.
Exª nas pes qui sas. E com o seu apo io, com o apo io
do Pre si den te Sar ney, com o apo io de com pa nhe i ros
do PMDB e de vá ri os ou tros Par ti dos, numa ver da de i-
ra ali an ça na ci o nal, ele ge mos o Pre si den te Lula. Por
essa ra zão, de se jo me con gra tu lar com V. Exª, so bre-
tu do por suas pa la vras e por sua po si ção no Se na do
Fe de ral.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Hé lio Cos ta, pelo seu apar te.

Tem a pa la vra o meu caro Go ver na dor José Ma -
ra nhão.

O Sr. José Ma ra nhão (PMDB – PB) – Se na do ra
Ro se a na Sar ney, na re a li da de, V. Exª não sur pre en de
a nin guém aqui, haja vis ta os apar tes re ce bi dos pelo
belo dis cur so que pro nun cia, e, so bre tu do, pela pro -
mes sa de seu tra ba lho le gis la ti vo. Acos tu mei-me a
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ad mi rá-la des de a épo ca em que fo mos De pu ta dos
Fe de ra is. Em se gui da, no Co lé gio de Go ver na do res –
e fo mos Go ver na do res por dois pe río dos –, pela sen -
sa tez, pelo equi lí brio e, prin ci pal men te, pela per sis-
tên cia com que de fen dia seus pon tos de vis ta, os qua -
is ser vi ram mu i tas ve zes para ori en tar as de ci sões
que to má va mos co le ti va men te no Co lé gio de Go ver-
na do res. O tra ba lho que V. Exª re a li zou como Go ver-
na do ra do Ma ra nhão re per cu tiu não ape nas em seu
Esta do, não ape nas no meu Esta do da Pa ra í ba, mas
no Bra sil in te i ro. Sem dú vi da, o seu su ces so, abor ta do
pos te ri or men te por uma tra ma que o País todo re pu-
di ou, não foi obra do aca so, mas o efe i to, a re per cus-
são da bela ad mi nis tra ção que V. Exª re a li zou em seu
Esta do. O Se na dor Pe dro Si mon foi mu i to ra di cal
quan do quis se pa rar in te i ra men te as duas per so na li-
da des: a sua e a de seu ilus tre pai, Se na dor José Sar -
ney. Mas eu di ria que a his tó ria sem pre faz jus ti ça. Qu -
an do o Pre si den te Sar ney de i xou a Pre si dên cia da
Re pú bli ca, mu i tos lhe ne ga ram os mé ri tos. Hoje, os
po lí ti cos, como dis se o re pre sen tan te de Mi nas Ge ra-
is, es tão can sa dos de ou vir re fe rên ci as aos pro gra-
mas do Pre si den te Sar ney. O Pro gra ma do Le i te é um
de les, um pro je to de gran de al can ce so ci al. Mas a his -
tó ria faz jus ti ça ao Pre si den te Sar ney pela for ma sá -
bia, equi li bra da e sen sa ta com que S. Exª con du ziu o
pro ces so da tran si ção de mo crá ti ca e, so bre tu do, pela 
for ma como S. Exª con du ziu a ela bo ra ção da nos sa
Cons ti tu i ção, com su ti le za, que é uma das suas vir tu-
des, com sa be do ria, com equi lí brio e, prin ci pal men te,
com a vi são de mo crá ti ca que não per mi tiu, em hora
ne nhu ma, que se de i xas se en can tar por qual quer
ten ta ti va de in ter fe rên cia nos tra ba lhos de ela bo ra ção
da Cons ti tu i ção que te mos hoje no País. E é cla ro,
meu caro Se na dor Pe dro Si mon, que exem plos edi fi-
can tes como esse de i xam mar cas na fa mí lia, so bre tu-
do num mem bro da fa mí lia que tem li ga ções tão pro -
fun das com o seu pai, se gui do-lhe os pas sos. E sa -
bía mos que mu i tas ve zes, ape sar da vas ta ex pe riên-
cia, da cul tu ra e da ex pe riên cia ad mi nis tra ti va, o Pre -
si den te Sar ney tam bém ou via a jo vem De pu ta da Ro -
se a na Sar ney, so bre tu do nas suas in cli na ções pelo
so ci al, na sua com pre en são de mo crá ti ca e na vi são
po lí ti ca, que sem pre foi uma mar ca de sua per so na li-
da de. Não há dú vi da ne nhu ma de que o su ces so da
sua can di da tu ra a Pre si den te da Re pú bli ca, em bo ra
abor ta da pos te ri or men te pela tra ma a que já me re fe-
ri, tem em gran de par te as mar cas do exem plo que
seu ama do pai sem pre lhe deu em to dos os mo men-
tos da sua tra je tó ria po lí ti ca.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a
co la bo ra ção do Ple ná rio para que os apar tes se jam
bre ves, por que dis pon do ape nas de dez mi nu tos an -
tes do en cer ra men to da ses são e fa la rão ain da o Se -
na dor Mão San ta, o Se na dor Du ci o mar Cos ta, o Se -
na dor José Jor ge.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Peço à Se na do ra pri o ri da de, por que ha ve rá
uma re u nião do Blo co.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Pois
não, Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Peço a V.
Exª que seja bre ve, Se na dor Anto nio Car los Va la da-
res.

O Sr. Anto nio Car los Va la da res (Blo co/PSB –
SE) – Se rei bre ve, Sr. Pre si den te. Qu e ro ape nas ma -
ni fes tar mi nha ad mi ra ção pela per so na li da de ím par
de V. Exª, pela for ma cor re ta com que se con duz ao
apre sen tar-se na tri bu na, nes ta tar de, no Se na do Fe -
de ral, com um dis cur so lím pi do, cla ro e equi li bra do, o
que diz bem da tra di ção e da in te li gên cia do povo do
Ma ra nhão. E te nho cer te za ab so lu ta de que a sua vi -
tó ria para o Se na do é a vi tó ria da mu lher bra si le i ra, da 
mu lher in con for ma da, da mu lher que per sis te, que
luta e que al can ça re sul ta dos po si ti vos ao lon go da
vida. Cos tu ma va di zer Jean Jac ques Rous se au que a
li ber da de, às ve zes, opri me, mas, o que dá li ber da de
mes mo é a lei. V. Exª com sua in te li gên cia e com sua
com pe tên cia, sa be rá, com os pro je tos que se rão aqui 
apre sen ta dos, fa zer da li ber da de fun da men tal para
que a jus ti ça seja con se gui da, por meio de leis per ti-
nen tes, de leis que nas çam de um es pí ri to vi to ri o so
como é o de V. Exª.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Du ci o mar Cos -
ta.

O Sr. Du ci o mar Cos ta (Blo co/PTB – PA) – Se -
na do ra Ro se a na, te nho cer te za de que o povo bra si-
le i ro fes te ja este mo men to. O Se na do Fe de ral é onde
pul sa o co ra ção do Bra sil. Sem dú vi da al gu ma, o Par -
la men to é a ca i xa de res so nân cia da so ci e da de e, pe -
los apar tes de Se na do res, aqui, nes te mo men to, pro -
nun ci a dos, te nho cer te za de que V. Exª faz uma ava li-
a ção do ta ma nho do ca ri nho que o povo bra si le i ro tem 
por V. Exª. Sou se na dor do Pará, vi zi nho de V. Exª, e
sem pre te nho dito que V. Exª é um exem plo a ser se -
gui do. V. Exª fa lou aqui so bre o pri me i ro em pre go. Fui
can di da to a pre fe i to na mi nha ca pi tal, Be lém do Pará,
e in cluí no meu pla no de go ver no o pro je to Meu Pri -
me i ro Empre go, de po is que co nhe ci o pro je to de V.
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Exª no Ma ra nhão. Te nho cer te za de que o Pai do Céu
res ta be le ceu a sua sa ú de e fez com que a Jus ti ça es -
ta be le ces se a ver da de por que tem um pla no para V.
Exª. Se esse pla no foi adi a do – e te nho cer te za de
que Deus sabe o que faz – foi por que pre ci sá va mos
de V. Exª aqui no Par la men to. Qu e ro di zer que é um
or gu lho para nós tê-la aqui no Se na do da Re pú bli ca.
Com cer te za ab so lu ta, V. Exª tem ain da mu i to a fa zer
por este País. Meus pa ra béns e que V. Exª con ti nue
aqui o su ces so que tem tido em sua vida pú bli ca,
como De pu ta da e tam bém como Go ver na do ra do Ma -
ra nhão.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da.

Com a pa la vra o Se na dor Re nan Ca lhe i ros.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Se na do-

ra Ro se a na Sar ney, está pro va do, so be ja men te com -
pro va do, mais do que pelo seu dis cur so, so bre tu do
por sua prá ti ca, que V. Exª, tam bém com re la ção aos
pro gra mas so ci a is, foi uma pi o ne i ra nes te País. O seu
Go ver no no Ma ra nhão foi de mo cra ti ca men te re vo lu ci-
o ná rio pe los re sul ta dos, pela cri a ti vi da de, pelo fô le go.
Daí a ava li a ção que V.Exª sem pre ob te ve em to das as 
pes qui sas de opi nião pú bli ca re a li za das. Eu que ria,
nes te rá pi do apar te, cum pri men tá-la pela ele i ção,
pelo dis cur so, pela es tréia, pela co ra gem. Ouso fa lar
em nome dos meus com pa nhe i ros do PMDB e em
nome do nos so que ri do Esta do de Ala go as. Meus pa -
ra béns.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da. Con ce do um apar te ao Se na dor José
Jor ge.

O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Se na do ra Ro se-
a na Sar ney, vou aten der ao ape lo do nos so Pre si den-
te. No en tan to, não pos so de i xar de sa u dá-la no mo -
men to em que faz seu pri me i ro pro nun ci a men to. Tive
opor tu ni da de de con vi ver com V. Exª quan do era De -
pu ta da. Pude ava li ar seu bri lhan te tra ba lho. Par ti ci pei
de sua cam pa nha. Esti ve mos lado a lado fa zen do co -
mí ci os e pude ob ser var sua po pu la ri da de. Como Mi -
nis tro, quan do V. Exª era Go ver na do ra, ve ri fi quei a
gar ra com que V. Exª de fen de seu Esta do, o Ma ra-
nhão. Ago ra no Se na do, te nho cer te za de que dará
um pas so a mais. Qu an do era De pu ta da, V. Exª sa bia
o que fa zer. No en tan to, com a ex pe riên cia do Go ver-
no pro du ti vo e cri a ti vo que fez no Ma ra nhão, V. Exª no
Se na do sa be rá o que fa zer e como fa zer. E pa re-
ce-me que será essa uma das de fi ciên ci as do Go ver-
no atu al. Por isso, va mos pre ci sar mu i to de sua co la-
bo ra ção para que pos sa mos di zer, mes mo como

Opo si ção, como fa zer al gu mas co i sas. Meus pa ra-
béns.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da. Con ce do um apar te ao Se na dor Ro meu
Tuma.

O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Se na do ra Ro -
se a na, es ta va ao lado di re i to de seu pai à mesa. Sen -
ti, ain da que eu es ti ves se um pou co dis tan te, o pul sar
um pou co mais for te do co ra ção do nos so Pre si den te
ao vê-la na tri bu na. Não que ria de lá sair, para fi car
aten to ao seu dis cur so. E es ta va sem co ra gem de pe -
dir-lhe um apar te, por te mer que a emo ção não me
per mi tis se pros se guir.  Re ce bi um te le fo ne ma de uma 
pes soa que amo mu i to, mi nha es po sa Zil da. Ela me
dis se: você tem que dar um abra ço na Ro se a na. Eu e
Dª Marly nos ajo e lha mos pe ran te as mes mas san tas,
pe ran te os mes mos san tos, para pe dir por sua sa ú de
e pela sa ú de dela. Pe los cor re do res do hos pi tal pro va-
vel men te re ce be mos a vi si ta do Espí ri to San to que
nos trou xe de vol ta a vida. É com ca ri nho imen so que
aqui es tou para di zer da sua for ça, da sua co ra gem, e
lem brar os mo men tos di fí ce is que a his tó ria re ser vou
para o seu pai na Pre si dên cia da Re pú bli ca. Sob suas 
or dens tra ba lhei por cin co anos e vi os so fri men tos,
as agres sões, os de sa fe tos que ele sou be ven cer
com a se re ni da de que man tém per ma nen te. E foi um
ven ce dor, não por ele, pelo País. Se hoje vi ve mos em
li ber da de de mo crá ti ca, nin guém pode apa gar da his -
tó ria o pa pel im por tan te de José Sar ney. Qu an do vi si-
tei o Ma ra nhão, V. Exª pas sa va por mo men tos di fí ce is
da sua ad mi nis tra ção. Ha vi am ma ta do um po li ci al na
pra ia, como que fos se um jus ti ça men to. A sua co ra-
gem, a sua de ci são re ver teu o pro ces so; V. Exª trou xe
um novo qua dro de de le ga dos de po lí cia e de au to ri-
da des, re com pon do o sis te ma de se gu ran ça do seu
Esta do. De po is, so fri com V. Exª e com seu pai, tal vez
à dis tân cia, a in jus ti ça que lhe foi pra ti ca da e re je i tei
por com ple to o axi o ma de que em po lí ti ca vale tudo,
só não se pode per der a ele i ção. Isso agri de a dig ni-
da de das pes so as. Quem age as sim não me re ce, ab -
so lu ta men te, ocu par car go al gum, por que a trans pa-
rên cia e a dig ni da de no com por ta men to dos que re i-
vin di cam a pos tu ra do Po der Exe cu ti vo ou do Le gis la-
ti vo têm que ser sa di as. Não se pode pre gar a de son-
ra das pes so as ape nas para ser um de grau que pos -
sa fa ci li tar a sua su bi da, re le gan do ao se gun do pla no
aque les que, com dig ni da de, pro cu ram dis pu tar um
car go. V. Exª foi in jus ti ça da, mas Deus foi jus to e
deu-lhe o aval da jus ti ça e de toda a so ci e da de bra si-
le i ra para que con ti nue sua jor na da na luta pela po pu-
la ção do nos so Bra sil.
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A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Ro meu Tuma. Agra de ço a V. Exª 
e emo ci o no-me com suas pa la vras.

Se na dor Mão San ta.
O Sr. Mão San ta (PMDB – PI) – Se na do ra Ro -

se a na Sar ney, apren di que a di ver si da de é uma ben -
ção dis far ça da e, no Li vro de Deus, que Ele es cre ve
cer to por li nhas tor tas. Apren di, como seu pai, o ma i or
po e ma do Ma ra nhão, do Bra sil e da lín gua por tu gue-
sa, que é des cre ver a sua vida e a sua luta. “A vida é
luta re nhi da: vi ver é lu tar. A vida é um com ba te, que os 
fra cos aba te, que os for tes, os bra vos só pode exal -
tar”. V. Exª re vi ve isso e en si na ao Ma ra nhão e ao País 
pela sua luta e a sua bra vu ra. Pen so que Deus es cre-
ve cer to por li nhas tor tas. A pre sen ça de V.Exª aqui foi 
o ma i or pre sen te ao Pre si den te José Sar ney, que
ama nhã com ple ta ani ver sá rio. Cris to dis se:
“Bem-aven tu ra dos os que têm fome e sede de jus ti-
ça”. Essa foi a sua reza. E eu que ria, como jus ti ça, di -
zer que o Pre si den te José Sar ney é o nos so Lí der, é o
Pre si den te. Ouvi di zer que por trás de um gran de ho -
mem exis te uma gran de mu lher, e S. Exª é gran di o so
as sim por que tem duas gran des mu lhe res: V. Exª, Se -
na do ra Ro se a na Sar ney, e a gran di o sa D. Marly, res -
pe i ta da nes te País por to dos nós.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Mão San ta.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Só para en cer-
rar, Se na do ra Ro se a na Sar ney.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Se na dor
Luiz Otá vio, so li ci ta ria que V. Exª fos se mu i to bre ve,
por que a Se na do ra tem que en cer rar e en vi ar seu dis -
cur so à Mesa para pu bli ca ção, na for ma do Re gi men-
to.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se rei bre vís si-
mo, Sr. Pre si den te.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Pois
não.

O Sr. Luiz Otá vio (PMDB – PA) – Se na do ra Ro -
se a na Sar ney, eu não po de ria de i xar de ma ni fes-
tar-me nes ta tar de, iní cio de no i te, quan do te mos a
opor tu ni da de de as sis tir ao seu pro nun ci a men to, à
sua von ta de, à sua co ra gem, à sua de ter mi na ção e,
prin ci pal men te, à opor tu ni da de de de mons trar ao
povo bra si le i ro a união de sua fa mí lia, re pre sen ta da
ago ra por V. Exª, pelo Pre si den te do Con gres so Na ci-
o nal, Se na dor José Sar ney, por D. Marly e prin ci pal-
men te pelo povo ma ra nhen se, um povo or de i ro, al ta-
ne i ro, mas que sabe tam bém de ci dir na hora cer ta:
trou xe V. Exª para cá, como po de ria tê-la le va do para
o Pa lá cio do Pla nal to. Mas V. Exª é mu i to jo vem e ain -

da não po de ria su pe rar seu pai, que foi Pre si den te da
Re pú bli ca e é Pre si den te do Con gres so Na ci o nal. Te -
mos a hon ra e a sa tis fa ção de con vi ver com S. Exª e
ago ra com V. Exª. Te nho cer te za de que a mu lher bra -
si le i ra se or gu lha por tê-la como re pre sen tan te do Ma -
ra nhão no Con gres so Na ci o nal.

A SRA. ROSEANA SARNEY (PFL – MA) – Mu i-
to obri ga da, Se na dor Luiz Otá vio.

Fi nal men te, Srªs e Srs. Se na do res, re i te ro a
hon ra e a fe li ci da de de es tar ao lado de V. Exªs.

Uma vez mais, mi nha ho me na gem e a cer te za
de es tar mos jun tos, nes te Par la men to, lu tan do pe las
ca u sas so ci a is, pelo de sen vol vi men to do País e pelo
bem-es tar do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, con cluo o meu pro nun ci a men to.
Nes sa nos sa ex pe riên cia não se co gi tou – e fe -

liz men te não foi ne ces sá rio –  da ado ção de re nún cia
fis cal.

Nos meus dois man da dos, 85.446 can di da tos
fo ram ins cri tos, e des ses, 18.396 in gres sa ram no pri -
me i ro em pre go. Do to tal de par ti ci pan tes, 25 por cen -
to  per ma ne ce ram nas em pre sas onde ha vi am es ta gi-
a do.

Mu i tos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is ado ta-
ram o Pro gra ma do Ma ra nhão. De po is, cri a mos tam -
bém o Viva Ma ra nhão, uma mo da li da de do Pri me i ro
Empre go para pro fis si o na is de ní vel su pe ri or re-
cém-for ma dos, com es tá gio de um ano no in te ri or do
Esta do e sa lá rio de R$ 1 mil re a is.

Ambos os pro gra mas têm o mé ri to de am pli ar os 
ní ve is de opor tu ni da de de in ser ção de mão-de-obra
no mer ca do de tra ba lho.

A pro pó si to, há duas se ma nas o jor na lis ta Elio
Gas pa ri, em ar ti go so bre a pro pos ta do PT, nos fez
gra ve ad ver tên cia: há 3,6 mi lhões de jo vens na fa i xa
dos 15 aos 24 anos pro cu ran do em pre go e ba ten do
com a cara na por ta. Equi va lem a cer ca da me ta de
dos de sem pre ga dos na ci o na is “. Acen tuo: METADE
DOS DESEMPREGADOS NACIONAIS.

No Ma ra nhão, todo meu go ver no teve essa di re-
triz. Pen sar nas pes so as, pen sar na fa mí lia, pen sar
nos mais ne ces si ta dos.

Se Deus me ilu mi nou para que eu fos se pi o ne i ra
no lan ça men to do Pri me i ro Empre go para jo vens, por
de ver de jus ti ça, agra de ço ao PFL pela ins pi ra ção
que ti rei do bi nô mio “Edu ca ção e Empre go”,  mar ca
do dis cur so e das ações do par ti do des de o iní cio dos
anos 90.

Estou aqui para aju dar o meu país, tra ba lhan do
nas re for mas que fo rem ne ces sá ri as, a exem plo das
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re for mas tri bu tá ria,  pre vi den ciá ria, tra ba lhis ta e po lí ti-
ca.

Gos ta ria de con tri bu ir, ain da nes ta le gis la tu ra,
com o es ta be le ci men to de re gras cla ras para o fi nan-
ci a men to das cam pa nhas ele i to ra is na re for ma po lí ti-
ca.

Con si de ro que o Bra sil pre ci sa cres cer para
atin gir seus ob je ti vos de me lho ria so ci al. E não avan -
ça re mos no so ci al sem avan çar na mo der ni za ção do
país, no de sen vol vi men to da ciên cia e da tec no lo gia.

O mun do do fu tu ro será o mun do do co nhe ci-
men to. Co nhe ci men to que deve ser co lo ca do em be -
ne fi cio de to dos. O mun do dos sa be res des ti na dos a
cons tru ir a paz, di mi nu ir a fome, apri mo rar o sis te ma
edu ca ci o nal. O mun do da tec no lo gia e do co nhe ci-
men to para o bem-es tar so ci al.

Fi nal men te, Se na do ras e Se na do res, re i te ro a
hon ra e a fe li ci da de de es tar ao lado de V. Exªs.

Cada um de nós aqui che gou pela sua vida, pela
sua li de ran ça, pelo seu amor à ca u sa pú bli ca.

Uma vez mais, mi nha ho me na gem e a cer te za
de es tar mos jun tos nes te par la men to, lu tan do pe las
ca u sas so ci a is, pelo de sen vol vi men to do país e do
bem es tar do povo bra si le i ro.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Esta tal -

vez te nha sido uma das ses sões mais di fí ce is que tive 
de con du zir.

Os Srs. Se na do res Arthur Vir gí lio e Jef fer son
Pé res e as Srªs. Se na do ras Ana Jú lia Ca re pa e Serys
Slhes sa ren ko en vi a ram dis cur sos à mesa para se rem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi-
men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, num país de gran -
de ex ten são ter ri to ri al e mu i ta di ver si da de, as po lí ti-
cas de de sen vol vi men to eco nô mi co de vem ob ser var
as pe cu li a ri da des re gi o na is, ade quan do o sis te ma de
be ne fí ci os a re qui si tos que pos sam re sul tar em rumo
fir me para a di mi nu i ção de nos sas pro fun das de si-
gual da des. Isso, aliás, está pres cri to em pre ce i to da
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca.

Mi nha re gião é uma das que mais ne ces si tam
de cu i da dos des se gê ne ro para ga ran tir a com pe ti ti vi-
da de da in dús tria ama zô ni ca, e não só da ama zo nen-
se. É pon to pri mor di al para que ela pos sa cres cer e
atin gir ín di ces que, mes mo in fe ri o res, re du zam o
gran de in ter va lo de qua li da de de vida que ain da se -
pa ra a Ama zô nia do Cen tro-Sul do Bra sil.

Faço es sas con si de ra ções para la men tar as
gra ves in de fi ni ções que ain da per du ram em tor no da
con ces são de in cen ti vos de im pos to de ren da para as
em pre sas in te gran tes do com ple xo in dus tri al da Zona 
Fran ca de Ma na us, bem como os de ma is em pre en di-
men tos de meu Esta do, o Ama zo nas.

Sabe o Se na do que as em pre sas in dus tri a is
que se ins ta lam ou pre ten dem ins ta lar-se no Ama zo-
nas são atra í das pe los in cen ti vos fis ca is con ce di dos
pelo Go ver no, en tre os qua is os alu si vos ao im pos to
de ren da. Tais in cen ti vos cons ti tu em fa tor re le van te
na com po si ção de seus cus tos e pre ços, ga ran tin do a
com pe ti ti vi da de dos pro du tos fa bri ca dos num lo cal
dis tan te dos ma i o res cen tros con su mi do res do País e
do ex te ri or.

Con ce der essa isen ção ca bia à Su pe rin ten dên-
cia de De sen vol vi men to da Ama zô nia, a SUDAM,  ex -
tin ta em maio de 2001, e subs ti tu í da, na mes ma opor-
tu ni da de, pela nova Agên cia de De sen vol vi men to da
Ama zô nia, a ADA. Na mes ma épo ca, foi cri a da uma
in ven ta ri an ça ex tra ju di ci al para a SUDAM, des ti na da
a con clu ir to dos os pro ces sos pen den tes e pro mo ver
a efe ti va li qui da ção da en ti da de le gal men te ex tin ta.

Dada essa re for mu la ção, des de ju lho de 2001,
nada foi le va do adi an te em re la ção às isen ções do im -
pos to de ren da, nem pela nova agên cia, nem pela in -
ven ta ri an ça. O ór gão co or de na dor de am bas as ins ti-
tu i ções, que é o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal,
tam bém não pro du ziu qual quer nova ação no mes mo
sen ti do, não ten do apro va do qual quer pro je to de in te-
res se de Ma na us.

Sub me ti da a uma re o ri en ta ção equi va len te no
âm bi to da re gião Nor des te, a ADENE, su ces so ra da
tam bém ex tin ta SUDENE, já está apre ci an do nor mal-
men te os no vos pro je tos in dus tri a is da que la re gião,
em fla gran te con tras te com os pro ce di men tos em re -
la ção à re gião Nor te.

Essa in de fi ni ção e a inér cia dela con se qüen te
vêm ca u san do sé ri os pre ju í zos à Ama zô nia. Nada
me nos de 250 pro je tos de in cen ti vo pro to co la dos jun -
to à ADA até ago ra não me re ce ram aná li se. E, as sim,
não será pos sí vel es ta be le cer as ba ses para o fun ci o-
na men to das em pre sas in te res sa das.

Não têm sido pra ti ca dos nem mes mo os mais
sim ples pro ce di men tos bu ro crá ti cos de emis são de
atos de cla ra tó ri os e de la u dos cons ti tu ti vos, que ates -
tem a exis tên cia e o fun ci o na men to re gu lar de em pre-
en di men tos que ple i te i am be ne fí ci os.

Ade ma is, como já co men tei aqui, há o fato,
igual men te ne ga ti vo, que é a re du ção do per cen tu al
do in cen ti vo fis cal, de 100 por cen to para 75 por cen -
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to, com mais pre ju í zos para a com pe ti ti vi da de das
em pre sas ama zo nen ses.

De nada va le ria sim ples men te des fi ar aqui crí ti-
cas a essa pos tu ra da ADA. Por isso, que ro apre sen-
tar al gu mas su ges tões, in clu si ve al gu mas que se si tu-
am fora da ór bi ta do Po der Le gis la ti vo. São elas:

– re vo gar a Me di da Pro vi só ria nº
2.199, de agos to do ano pas sa do, re tor nan-
do o pa ta mar de in cen ti vo para 100 por cen -
to, pelo pra zo de dez anos, e per mi tin do o
seu exer cí cio des de o iní cio de fun ci o na-
men to, sem o di fe ri men to de um ano, ora
pra ti ca do;

– re vo gar a nor ma ti za ção in fra le gal,
que con di ci o na tais in cen ti vos ao re co nhe ci-
men to pela Re ce i ta Fe de ral, o que se con fi-
gu ra como ní ti da su pe ra bun dân cia de atri-
bu i ções, uma vez que, apro va dos os in cen ti-
vos por Lei, cabe à Re ce i ta Fe de ral so men-
te a fis ca li za ção da re gu la ri da de dos be ne fi-
ci a dos; e

– pro vi den ci ar, com a ma i or ur gên cia,
a re gu la ri za ção das pen dên ci as de aná li ses
de pro ces sos pela ADA, es ta be le cen do um
pra zo má xi mo de 90 dias para a tra mi ta ção
de pro ces sos de in cen ti vos e, no caso es pe-
cí fi co do com ple xo da Zona Fran ca de Ma-
na us, trans fe rir à SUFRAMA tal atri bu i ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as au to ri da des po -
li ci a is flu mi nen ses aca bam de emi tir mais um tes te-
mu nho dra má ti co da im po tên cia do apa re lho de Se-
gu ran ça Pú bli ca para re pri mir o nar co trá fi co.

Le van ta men to di vul ga do na úl ti ma se ma na pela
Se cre ta ria de Se gu ran ça do Rio de Ja ne i ro re ve la que 
938 mi lhões de re a is por ano (ou apro xi ma da men te
78 mi lhões por mês), quan tia equi va len te a 70% do
or ça men to do ór gão para 2003, são gas tos na guer ra
ao trá fi co. O cus to in clui a ma nu ten ção de 10 mil tra fi-
can tes nas pri sões do es ta do. A re pres são ao nar co-
trá fi co mo bi li za 60% do efe ti vo po li ci al.

Tudo isso para quê? Para apre en der 800 qui los
de co ca í na no ano pas sa do, quan ti da de ven di da em
úni co mês nos 56 prin ci pa is pon tos de ven da ma pe a-
dos pela po lí cia ape nas na ci da de do Rio de Ja ne i ro!

Esses fra cos re sul ta dos nos obri gam a re fle tir
no mo men to em que o go ver no fe de ral, mais uma vez, 
apre sen ta um con jun to de pro pos tas des ti na das a in -

te grar es for ços da União, dos es ta dos e dos mu ni cí pi-
os na luta con tra o cri me or ga ni za do, in clu in do com -
pa ti bi li za ção ope ra ci o nal en tre as po lí ci as; uma pro -
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal para des ti nar per cen-
tu al das re ce i tas tri bu tá ri as para a se gu ran ça, a
exem plo do mo de lo vi gen te na edu ca ção e na sa ú de;
a cons tru ção de pre sí di os fe de ra is de se gu ran ça má -
xi ma; e o re pas se men sal de ver bas fe de ra is no va lor
de 5 mi lhões de re a is para o cus te io de ações pre ven-
ti vas.

A isso so mam-se os enor mes pre ju í zos que a
es ca la da da in se gu ran ça im põe à eco no mia. A Fe co-
mér cio flu mi nen se cal cu la em 50 mi lhões de re a is os
pre ju í zos com lo jas fe cha das por de cre to dos ba rões
do trá fi co ca ri o ca na fa tí di ca “se gun da-sem-lei”, de 24 
de fe ve re i ro úl ti mo. As em pre sas de ôni bus, no mes -
mo epi só dio, re gis tra ram per das de or dem de 10 mi -
lhões com 80 ve í cu los des tru í dos.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, che gou a 
hora da ver da de para to dos nós que in te gra mos o Po -
der Pú bli co. Não é pos sí vel con ti nu ar com a po lí ti ca
de “mais do mes mo”. É pre ci so pon de rar com se ri e-
da de a al ter na ti va de des cri mi na ção do uso das dro -
gas, di an te da fa lên cia dos en fo ques re pres si vos ado -
ta dos aqui e lá fora.

Aqui es tão al guns fa tos e ar gu men tos que le-
van tei à luz de uma cu i da do sa re fle xão dos da dos da
ex pe riên cia e tam bém gra ças à le i tu ra de uma obra
re cen te dos pro fes so res da Uni ver si da de de Mary-
land Pe ter Re u ter e Ro bert Mac Coun, in ti tu la da He re-
si as na Gu er ra às Dro gas (Apren den do com ou-
tros Ví ci os, Tem pos e Lu ga res ) e pu bli ca da em in -
glês pela edi to ra da Uni ver si da de de Cam brid ge.

1 – É bem pro vá vel que a des cri mi na ção das
dro gas pro vo que, de ime di a to, um drás ti co au men to
do nú me ro de de pen den tes. Mais ba ra tas e aces sí ve-
is, elas atra i rão mu i to mais gen te dis pos ta a ex pe ri-
men tá-las.

2 – Na ma i o ria dos ca sos, a de pen dên cia não ul -
tra pas sa um de se jo psi co ló gi co, afe tan do um em cin -
co usuá ri os. Dro gas como a he ro í na, po rém, pro vo-
cam de pen dên cia fí si ca e afe tam um em três usuá ri-
os.

3 – A des cri mi na ção pode, no en tan to, ser de -
fen di da em ba ses mo ra is: se um in di ví duo em bar ca
em qual quer há bi to ou ví cio, o Esta do não tem o di re i-
to de in ter fe rir na sua vida, ex ce to quan do isso pre ju-
di ca o res tan te da so ci e da de. Ao re dor do mun do de -
mo crá ti co, au to ri da des to le ram uma sé rie de ati vi da-
des pe ri go sas, tais como fu mar, pra ti car al pi nis mo e
an dar de mo to ci cle ta no cen tro da ci da de. Para aque -
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les gru pos que ne ces si tam de pro te ção es pe ci al (cri -
an ças e mes mo os vi ci a dos que per de ram o con tro le
so bre as pró pri as es co lhas), o re mé dio ade qua do é
uma po lí ti ca pú bli ca de sa ú de e edu ca ção, que, aliás,
de ve ria abran ger ou tras subs tân ci as, como a ni co ti na
(cuja ca pa ci da de de pro vo car de pen dên cia é su pe ri or
à da he ro í na) e o ál co ol.

4 – Há tam bém um for te ar gu men to prá ti co. Os
cus tos da re pres são são al tos e seus be ne fí ci os mu i to
ba i xos. Hoje, o trá fi co in ter na ci o nal fi nan cia qua dri-
lhas pe ri go sas e for te men te ar ma das na Co lôm bia,
no Bra sil, no Mé xi co; a des tru i ção de la vou ras ilí ci tas
en ve ne na cam po ne ses e re cur sos na tu ra is; a dro ga
sus ten ta di ta du ras cru éis em Myan mar (an ti ga Bir mâ-
nia) e ou tros pa í ses sub de sen vol vi dos. Aqui e lá fora,
os sis te mas le ga is des ti na dos ao com ba te do nar co-
trá fi co lo tam as pe ni ten ciá ri as, em gran de me di da
com pri si o ne i ros ori un dos de es tra tos so ci a is e ra ci a is
des pri vi le gi a dos. Nos Esta dos Uni dos, um em cada
qua tro de ten tos está pre so por dro gas, ain da que boa
par te dos ca sos não te nha en vol vi do vi o lên cia.

5 – Enquan to per ma ne cer na ile ga li da de, o mer -
ca do de dro gas não po de rá ser re gu la do para pro te-
ger, por exem plo, as cri an ças. Não é pos sí vel ao go -
ver no acon se lhar aos as má ti cos que evi tem o ecs-
tasy, nem exi gir pa drões mí ni mos de qua li da de na
pro du ção/co mer ci a li za ção da co ca í na, ao con trá rio
do que ocor re com ci gar ros e be bi das al coó li cas. Os
ris cos de cor ren tes da re pres são po li ci al es ti mu lam os 
nar co tra fi can tes a ven der seus pro du tos em for ma
con cen tra da, tal como, na dé ca da de 20, sob a Lei
Seca, os ame ri ca nos pas sa ram da cer ve ja às be bi-
das des ti la das.

6 – Atu al men te, a ên fa se re pres si va dos mar cos
le ga is, a co me çar pela con ven ção da ONU que tra ta
do as sun to, im pe de qual quer avan ço de uma dis cus-
são ra ci o nal so bre a des cri mi na ção, além de di fi cul tar
a co le ta/aná li se ci en tí fi ca de da dos para pes qui sas
aca dê mi cas ou go ver na men ta is re al men te im par ci a is
so bre o pro vá vel im pac to de uma re du ção de pre ços
so bre a de man da por dro gas ou os efe i tos psi co fí si-
cos da ma i o ria das dro gas.

7 – A úni ca es pe ran ça re a lis ta re pou sa em uma
nova po lí ti ca de re gu la ção do uso e re pres são/pre-
ven ção do abu so, exem plo do ál co ol e do ta ba co:
quem pode/não pode com prar dro gas, a par tir de que
ida de, onde? Como im pe dir que dro ga dos pre ju di-
quem a co le ti vi da de gui an do au to mó ve is, por exem -
plo? Qu a is os pa drões sa ni tá ri os ne ces sá ri os a mi ni-
mi zar o ris co de Aids para quem toma dro gas in je tá-
ve is?

8 – No ata ca do, o co mér cio ile gal de dro gas mo -
vi men ta anu al men te 20 bi lhões de dó la res, tan to
quan to as ven das da Coca-Cola. No va re jo, a ci fra
atin ge cer ca de 150 bi lhões, me ta de do fa tu ra men to
da in dús tria far ma cêu ti ca e me nos que os ci gar ros
(204 bi lhões) ou as be bi das al coó li cas (250 bi lhões).
Só nos Esta dos Uni dos, o seg men to de va re jo deve
fa tu rar 60 bi lhões de dó la res.

9 – Li ções da Lei Seca (EUA, 1920/33): a pro i bi-
ção pro du ziu in fla ção dos pre ços de be bi das al coó li-
cas, dis se mi na ção de dis tri bu i do res clan des ti nos, au -
men to da cri mi na li da de, di fu são de uma cul tu ra de
ido la tria das ar mas de fogo, cor rup ção de 25% do
apa re lho re pres si vo fe de ral. Hoje, a guer ra con tra as
dro gas fica com 35 bi lhões a 40 bi lhões de dó la res do
con tri bu in te ame ri ca no, joga na pri são um con tin gen-
te iné di to de jo vens ne gros e his pâ ni cos e en ve ne na o 
re la ci o na men to dos EUA com vá ri os pa í ses.

Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res: É INÚTIL
COMBATER A OFERTA AO MESMO TEMPO QUE
SE DESCONSIDERA A DEMANDA!!! 

10 – Algu mas mu dan ças re cen tes: re fe ren do na
Ca li fór nia em 2000 de ter mi nou tra ta men to mé di co, e
não a pri são, para usuá ri os con de na dos uma ou duas 
ve zes. Na Eu ro pa e em vá ri os es ta dos dos EUA, as
pe nas para usuá ri os de ma co nha vêm sen do re du zi-
das, e a lei já per mi te a pos se de pe que nas quan ti da-
des para uso mé di co. O Insti tu to de Me di ci na do Re i-
no Uni do su ge re que a erva pode ser útil no tra ta men-
to de en jôo, per da de ape ti te, do res e an si e da de.

11 – O de clí nio dra má ti co do cul ti vo de coca na
Bo lí via e no Peru foi si mul tâ neo à du pli ca ção da área
cul ti va da na Co lôm bia, du ran te os anos 90. 

12 – Não dá para com pe tir com as mar gens de
lu cro ofe re ci das por esse ne gó cio ilí ci to. Nos Esta dos
Uni dos, um qui lo de he ro í na (40% de pu re za) é ven di-
do, em pa co tes com me nos de 100 mi li gra mas, a 290
mil dó la res, o pre ço de um Rolls-Roy ce. Um pi lo to de
avião que co bre meio mi lhão de dó la res para trans-
por tar um quar to de to ne la da de co ca í na gera cus tos
de ape nas 2% so bre o pre ço de re ven da.

13 – Su í ça e Ho lan da são dois pa í ses que
apren de ram a en ca rar a dro ga como pro ble ma de sa -
ú de pú bli ca, não como caso de po lí cia. Em Ber na, clí -
ni cas, como a KODA, man ti das pelo go ver no ou por
al gu ma ONG, mi nis tram he ro í na sob re ce i ta mé di ca
ou me ta do na (subs ti tu to me di ci nal da he ro í na) e for -
ne cem se rin gas e agu lhas a pa ci en tes re gu lar men te
ins cri tos. O pro gra ma sur giu para su pe rar as con se-
qüên ci as caó ti cas de uma ex pe riên cia dos anos 80,
quan do as au to ri da des su í ças per mi ti ram o con su mo
de dro gas em de ter mi na das áre as de par ques pú bli-
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cos. O go ver no ho lan dês op tou por re pri mir ape nas
as dro gas pe sa das e re gu la men tar o uso de dro gas
le ves. Os fa mo sos ca fés de Amis ter dã só po dem ven -
der cin co gra mas de ma co nha ou ha xi xe para cada
usuá rio ma i or de 18 anos e es tão pro i bi dos de pro vo-
car dis túr bi os ou co mer ci a li zar ou tras subs tân ci as
(sob ame a ça de fe cha men to). Tam pou co po dem es -
to car mais de meio qui lo de erva. Ape sar de to le ra do,
o co mér cio ata ca dis ta da erva ain da não foi le ga li za-
do por medo de hor das in va so ras de tu ris tas fran ce-
ses, ale mães e bel gas. Os su í ços po dem con tor nar
essa di fi cul da de ado tan do uma lei que res trin ge a co -
mer ci a li za ção de ma co nha a ci da dãos do país. 

14 – No mun do in te i ro, a ma i o ria dos po lí ti cos
teme pro por a li be ra ção das leis con tra as dro gas pelo 
ris co de se rem ca ri ca tu ra dos como apo lo gis tas do ví -
cio. No pas sa do, os de fen so res de no vas abor da gens
para o di vór cio e o ho mos se xu a lis mo so fre ram o mes -
mo tipo de in com pre en são. Um dos pou cos po lí ti cos
ame ri ca nos a de fen der aber ta men te a li be ra li za ção, o
go ver na dor re pu bli ca no do Novo Mé xi co, Gary John -
son, pro cla ma que a po lí ti ca re pres si va não pre en che
ne nhum dos três ob je ti vos que de ve ri am ser per se-
gui dos pe las au to ri da des: “re du ção de mor tes, de do -
en ças e de cri mes”.

15 – Pro je ções eco nô mi cas de uma des cri mi na-
ção. O es pe ci a lis ta Mark Kle in mam, da Uni ver si da de
da Ca li fór nia (Los Ange les), cal cu la que a ven da le ga-
li za da de co ca í na re du zi ria seu pre ço a 5% dos ní ve is
hoje pra ti ca dos nas ruas. Já a ma co nha se ria ven di da
a um pre ço equi va len te ao do chá. 

16 – Espe ci a lis tas acon se lham uma abor da gem
gra du a lis ta e ca u te lo sa no des man te la men to do apa -
ra to re pres si vo. Co me çar, por exem plo, com ma co nha
e an fe ta mi nas. Pro i bi ção de pu bli ci da de/pro pa gan da.
No caso das dro gas pe sa das, a so lu ção tal vez seja
ven dê-la em far má ci as ou fir mas de mala-di re ta de vi-
da men te fis ca li za das.

17 – O fim da re pres são à pos se des sas subs -
tân ci as fa ci li ta ria a re gu la men ta ção de sua qua li da de,
o tra ta men to mé di co de efe i tos do abu so e per se cu-
ção le gal ape nas da que les usuá ri os que co me tes sem
cri mes e dis túr bi os.

Enfim, são idéi as e pro pos tas mo des tas que tra -
go à con si de ra ção dos no bres pa res e, tam bém em
pri me i ra mão, àque la par ce la vi gi lan te e aten ta da
opi nião pú bli ca li ga da em tem po real no sis te ma de
co mu ni ca ção do Se na do.

Peço a to dos que cri ti quem sin ce ra e até im pi e-
do sa men te mi nhas po si ções. Mas, pelo bem da so ci-
e da de bra si le i ra, va mos pa rar de ten tar co brir o sol
com a pe ne i ra!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. ANA JULIA CAREPA (Blo co/PT – PA) – 

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pú bli co que

nos ouve, hoje gos ta ria de me re por tar às ra zões e
aos obs tá cu los que vem en fren tan do a in dus tria da
ma de i ra tro pi cal, ser ra da e com pen sa da, fa zen do
com que per ca gra da ti va men te com pe ti ti vi da de no
mer ca do mun di al, pin tan do um ce ná rio pre o cu pan te
para nos sa eco no mia, prin ci pal men te no Pará, o ma i-
or pro du tor des sas es pé ci es.

Cor re mos o ris co de ver acon te cer, no se tor ma -
de i re i ro da Ama zô nia, o que ocor reu com a bor ra cha
na ti va de nos sa re gião, que per deu mer ca do para a
bor ra cha plan ta da na Ásia, prin ci pal men te na Ma lá-
sia, o que pro vo cou o fim da so ci e da de prós pe ra ba -
se a da na ex tra ção da que le pro du to, se guin do-se um
pe río do de cri se eco nô mi ca e so ci al que nos as so la
des de os anos 20 do sé cu lo pas sa do.

Avi zi nha-se o mo men to, no con tex to in ter na ci o-
nal, em que será inú til ter mos a Flo res ta Ama zô ni ca
como re cur so para a in dús tria da ex tra ção da ma de i ra
tro pi cal, por que ela terá mer ca do re du zi do. É pre ci so
per ce ber as mu dan ças na base pro du ti va do se tor
ma de i re i ro para en fren tar esse de sa fio.

O de sen vol vi men to da in dús tria ma de i re i ra no
Pará teve um gran de de sen vol vi men to em fun ção do
es go ta men to das re ser vas ma de i re i ras na tu ra is na
Mata Atlân ti ca do Su des te e dos pi nhe i ra is do Sul, o
que pro vo cou o des lo ca men to de ma de i re i ros para a
Ama zô nia, fa ci li ta da pela aber tu ra de es tra das, prin ci-
pal men te a Be lém-Bra sí lia. Nes se pro ces so, uma
par te do se tor ma de i re i ro do Su des te e do Sul se pa-
rou-se e foi in ves tir na in dús tria de ce lu lo se e pa pel.

Enquan to o es ta be le ci men to de plan ta ções e a
pes qui sa apli ca da so bre me lho ra men to ge né ti co do
eu ca lip to fo ram for te men te sub si di a das nos anos 70 e 
80, a pes qui sa so bre mé to dos de ma ne jo da flo res ta
tro pi cal e o re flo res ta men to com es pé ci es na ti vas
nun ca re ce be ram apo io sig ni fi ca ti vo; en quan to o au -
men to da ca pa ci da de da in dús tria de ce lu lo se e pa pel
foi es ti mu la do pelo Esta do en tre 1971 e 1995 por
meio de cré di tos sub si di a dos e con di ci o na dos ao au -
men to de es ca la por em pre sa, pro gra mas si mi la res
nun ca fo ram de sen vol vi dos para a in dús tria ma de i re i-
ra. Esta úl ti ma tam pou co per ten ce aos prin ci pa is be -
ne fi ciá ri os dos in cen ti vos ge ri dos pela ex tin ta
SUDAM.

A in dús tria de ce lu lo se cres ceu e a in dús tria de
ma de i ra per deu com pe ti ti vi da de.A in dús tria de ce lu lo se
au men tou a pro du ti vi da de e fez ino va ções tec no ló gi cas
na sua base pro du ti va. Uma des sas mu dan ças foi a
obri ga ção de in clu ir o su pri men to de ma té ria-pri ma no
pla ne ja men to es tra té gi co de pro du ção. Como se vê, es -
ses dois se to res ti ve ram tra ta men to di fe ren ci a do dos
go ver nos nos anos 80 e 90 e, hoje, o se tor ma de i re i ro
está atrás em pro du ti vi da de, avan ço tec no ló gi co e im-
por tân cia na ba lan ça co mer ci al bra si le i ra.
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Se gun do da dos de con sul to ri as in ter na ci o na is
pu bli ca dos am pla men te, exis te uma di mi nu i ção das
ta xas de ma de i ra tro pi cal no mer ca do con su mi dor
mun di al no se tor de com pen sa dos, ser ra do e la mi na-
do. Em con tra par ti da, hou ve um rá pi do cres ci men to
das ex por ta ções de ce lu lo se e pa pel. Além da subs ti-
tu i ção da ma de i ra ser ra da e com pen sa da tro pi cal pe -
los no vos pa i néis, há a subs ti tu i ção por ou tros ma te ri-
a is, como alu mí nio e o plás ti co. Esta ten dên cia de
que da do uso da ma de i ra tro pi cal foi in cen ti va da, tam -
bém, pelo au men to da área flo res ta da na Eu ro pa e no 
he mis fé rio Sul.

A par tir do Pla no Real (1994), o se tor ma de i re i ro
en tra em cri se no Esta do do Pará, so fren do os efe i tos
da po lí ti ca de ju ros al tos, taxa de câm bio e es ta bi li da-
de mo ne tá ria. Nes se con tex to, os em pre sá ri os es co-
lhe ram ca mi nhos di fe ren tes: uma par te fe cha a em-
pre sa e muda de se tor; ou tra par te des lo ca a ser ra ria
para áre as ain da pou co ex plo ra das. Uma par te pe-
que na de ci de in ves tir em ma qui na ria nova e pro du tos
mais ela bo ra dos e to dos pro cu ram au men tar as ex-
por ta ções. Mas o se tor não faz gran des mu dan ças no
pa drão de pro du ção. Con ti nua a con vic ção de que a
ativi da de ma de i re i ra é uma ati vi da de tran si tó ria, o
que im pe dia o sur gi men to de um pa drão sus ten tá vel
de uso dos re cur sos flo res ta is e de ges tão em pre sa-
ri al.

A der ru ba da foi me ca ni za da, mas foi man ti do o
sis te ma de avi a men to da eco no mia ex tra ti va do sé cu-
lo pas sa do, o mes mo da ex tra ção da bor ra cha ado ta-
da des de 1852 se man tém. Ou seja, os do nos de ser -
ra ri as pré fi nan ci a ram os cus tos da ex tra ção e têm
gran de in fluên cia so bre o pre ço de ven da da ma de i ra
em tora. Só há um res pe i to for mal aos pla nos de ma -
ne jo flo res tal apre sen ta dos ao Iba ma. Há um atra so
tec no ló gi co no se tor. Não há pes qui sa para au men tar
o nú me ro de es pé ci es co mer ci a is. O ta ma nho e a ca -
pa ci da de mé dia das ser ra ri as não so fre ram mu dan-
ças. Na sua ma i o ria, são ser ra ri as que pro du zem cer -
ca de 40% aba i xo da ca pa ci da de má xi ma.

Há uma gran de ins ta bi li da de das em pre sas do
se tor ma de i re i ro. O pe río do de vida mé dia é de sete a
dez anos e não há uma es tra té gia de lon go pra zo de
cres ci men to da em pre sa, da aber tu ra de no vos mer -
ca dos, de am pli a ção e di ver si fi ca ção da pro du ção.

Há uma po si ção di fe ren ci a da por par te da
AIMEX, que não con se gue ain da ser uma ins ti tu i ção
de ser vi ços e de trans mis são de co nhe ci men tos para
ori en ta ção de seus fi li a dos para as exi gên ci as do
mer ca do. A ma i o ria dos em pre sá ri os do se tor quer
so men te as se gu rar o cor te de mog no e im pe dir que o
mog no seja co lo ca do na lis ta ver me lha do CITES
(Con ven ção Inter na ci o nal de Pro te ção de Espé ci es
Ame a ça das). Não há uma re la ção de con fi an ça en tre
os ma de i re i ros para de sen vol ver ati vi da de de co o pe-

ra ção, no trans por te de ma de i ra por exem plo. Não há
um de ba te so bre a res pon sa bi li da de das em pre sas
na cri se do se tor ma de i re i ro.

Fal tam re cur sos para pes qui sa na área de en ge-
nha ria flo res tal nos tró pi cos úmi dos, re sul ta do de dé -
ca das de fi nan ci a men to pre fe ren ci al para a pes qui sa
so bre eu ca lip to. Ao nos so ver, o pro ble ma cen tral re si-
de na com pe tên cia tec no ló gi co-ad mi nis tra ti va li mi ta-
da das em pre sas lo ca is, no atra so da pro du ti vi da de e
na fal ta de mão-de-obra qua li fi ca da.

Além dis so, os ma de i re i ros mos tram uma ati tu-
de pas si va no que diz res pe i to à tec no lo gia do pro-
ces sa men to. Só al gu mas em pre sas de com pen sa dos
in ves ti ram na pes qui sa so bre ade si vos. O lu cro das
em pre sas ma de i re i ras de cli nou en tre ou tras di fi cul da-
des, o que nos leva a iden ti fi car três ti pos de cri se em -
pre sa ri al:

– Empre sas es pe ci a li za das na ex plo ra ção do
mog no ti ve ram au men ta do os cus tos de ex tra ção  e a
não con ces são de li cen ça para no vas ex tra ções;

– Escas sez de ma de i ra no en tor no das ser ra ri as
que pro du zi am para o mer ca do in ter no; e

– Gran des em pre sas fa li ram após in ves tir em
ma qui na ria pe sa da para der ru ba da de ma de i ra, de vi-
do ao au men to das ta xas de ju ros re a is em 1995.

A ma i o ria dos em pre sá ri os re du ziu os cus tos
por meio de de mis sões e não in ten si fi ca ram a pro du-
ção por meio de au men to do grau de pro ces sa men to
dos re sí du os. Mas já há uma sa í da, apon ta da por se -
to res da ma de i ra em Pa ra go mi nas. Uma em pre sa de
com pen sa dos cons tru iu um for no de alta tem pe ra tu ra
para que i mar os re sí du os, aco pla do a um ge ra dor de
ener gia. A mes ma em pre sa in ves tiu no re flo res ta-
men to, como na es pé cie de rá pi do cres ci men to e ou -
tras em pre sas que pro du zem ma de i ras ser ra das e
com pen sa dos e es tão no pro ces so de ade qua ção às
nor mas para a cer ti fi ca ção de ma ne jo flo res tal sus-
ten tá vel. Este é o ca mi nho.

A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Blo co/PT –
MT) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, Embra pa
– 30 anos.

A Embra pa - Empre sa Bra si le i ra de Pes qui sa
Agro pe cuá ria, cri a da em 26 de abril de 1973, está co -
me mo ran do, nes ta se ma na, seus 30 anos.

Du ran te este tem po, sua mis são foi vi a bi li zar so -
lu ções para o de sen vol vi men to sus ten tá vel do agro -
ne gó cio bra si le i ro por meio da ge ra ção, adap ta ção e
trans fe rên cia de co nhe ci men tos e de tec no lo gi as em
be ne fí cio da so ci e da de.

A Embra pa pos sui atu al men te 37 cen tros de
pes qui sa, três ser vi ços e 15 uni da des cen tra is. Está
pre sen te na ma i o ria dos es ta dos do país com 8.530
fun ci o ná ri os, en tre eles 2.045 pes qui sa do res. É con -
si de ra da a ma i or ins ti tu i ção de pes qui sa do mun do
tro pi cal.
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As tec no lo gi as ge ra das pelo sis te ma de pes qui-
sa agro pe cuá ria tor nou a re gião do cer ra do res pon sá-
vel por 40% da pro du ção bra si le i ra de grãos, uma das
ma i o res fron te i ras agrí co las do mun do.

A ofer ta de car ne bo vi na e su í na mul ti pli cou-se
por três e a de fran go por dez. Hou ve um au men to da
pro du ção de le i te em 12,4 bi lhões de li tros; tam bém
foi ele va da de 9 mi lhões, para 14 mi lhões de to ne la-
das a pro du ção de hor ta li ças além dis so, os pro gra-
mas con se gui ram au men tar a efi ciên cia da agri cul tu-
ra fa mi li ar e a in cor po rar os pe que nos pro du to res no
agro ne gó cio, me lho ran do sua ren da e bem-es tar.

A em pre sa bra si le i ra de pes qui sa agro pe cuá ria
man tém atu al men te 275 acor dos de co o pe ra ção téc -
ni ca em âm bi to in ter na ci o nal com 56 pa í ses e 155
ins ti tu i ções de pes qui sa in ter na ci o na is. Há nos Esta -
dos Uni dos e na Fran ça, com apo io do Ban co Mun di-
al, ins ta la ções de la bo ra tó ri os vir tu a is para  o de sen-
vol vi men to de pes qui sa em tec no lo gia de pon ta, pos -
si bi li tan do aos pes qui sa do res bra si le i ros aces so à
mais alta tec no lo gia em áre as de re cur sos na tu ra is,
bi o tec no lo gia, in for má ti ca e agri cul tu ra de pre ci são.

Em co me mo ra ção aos 30 anos, a Embra pa re a-
li za a se ma na so li dá ria que en vol ve to dos os fun ci o-
ná ri os da em pre sa em cam pa nha de do a ção que
ocor re em 40 cen tros de pes qui sa em vá ri os es ta dos
com in tu i to de des per tar a ati tu de éti ca  ci da dã em be -
ne fí cio da co mu ni da de. Fa zem par te da cam pa nha
do a ções de san gue, ali men tos, li vros, aga sa lhos e
fral das ge riá tri cas que se rão do a dos a ins ti tu i ções.

A Embra pa, nes ta ati tu de gran di o sa, de mons tra
a sua par ti ci pa ção efe ti va não só na que las ques tões
que di zem res pe i to a sua com pe tên cia téc ni ca, mas
tam bém par ti ci pa das mais va ri a das for mas de bus ca
de su pe ra ção das di fi cul da des do povo bra si le i ro.

CNBB - Res pe i to ao povo ira qui a no - PELA
PAZ.

A CNBB-Con fe de ra ção Na ci o nal dos Bis pos re -
a li za cam pa nha em fa vor das ví ti mas da guer ra no Ira -
que ten do como tema “O povo ira qui a no con ti nua sua
luta pela paz”.

A cam pa nha du ra rá 90 dias. Du ran te este pe río-
do, as 268 di o ce ses es ta rão ar re ca dan do por meio de 
de pó si tos ban cá ri os e no ofer tó rio das mis sas qual -
quer quan tia em di nhe i ro.

Ca tó li cos e fiéis de ou tras re li giões po de rão co -
la bo rar. A CNBB, por meio da Cá ri tas - or ga nis mo in -
ter na ci o nal, es ta rá dis tri bu in do car ta zes,VTS em rá -
di os e te le vi sões di vul gan do a pro gra ma ção.

Nós, cons ci en tes das atro ci da des que vêm
acon te cen do no de cor rer des tes tem pos de guer ra
aos ho mens, às mu lhe res e prin ci pal men te às cri an-
ças, com esta ati tu de cris tã, po de re mos aju dar um
pou co aque les que es tão sen do mas sa cra dos, con tri-
bu in do para sal var vi das de ve mos re pen sar o nos so

pa pel na igual da de dos po vos in de pen den te men te de 
raça, cor e fé.

Aqui no Se na do con vi do meus pa res e fun ci o ná-
ri os para que jun tos le ve mos esta cam pa nha adi an te
no Dis tri to Fe de ral e em nos sos es ta dos. Nós con tri-
bu i re mos com pou co, mas a ati tu de é en gran de ce do-
ra nes te res ga te da dig ni da de do povo ira qui a no.

Gos ta ria de re gis trar nes ta casa mais uma con-
quis ta das mu lhe res; esta no meu es ta do de Mato Gros -
so. Ter ça, 21 de abril, a ofi ci al Lí li an Te re za de Lima pas -
sou a ser a pri me i ra mu lher ma to gros sen se a ocu par o
mais alto pos to da po lí cia mi li tar, o de co ro nel.

Ini ci ou a car re i ra em 1984 e com ple ta rá vin te
cin co anos de vida mi li tar em 2004 co man dou uni da-
des mi li ta res e for ma ção de sol da dos e ofi ci a is na
Aca de mia de Po lí cia Mi li tar e me re ci da men te pas sa a
ser cha ma da de a co ro nel Lí li an.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs. e aos Srs. Se na do res
que com pa re ce rá ao ple ná rio do Se na do Fe de ral,
ama nhã, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, o  Mi nis tro da Jus -
ti ça, Se nhor Már cio Tho maz Bas tos, a fim e pres tar
es cla re ci men tos acer ca da vi o lên cia ur ba na e des cri-
mi na li za ção de dro gas.

O SR. PRESIDENTE (José Sar ney) – Está en -
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 53 mi nu tos.)

(OS 12330/03)

––––––––––––––

AGENDA CUMPRIDA PELO
 PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

SENADOR JOSÉ SARNEY

23-4-2003
quar ta-fe i ra

10:30  – De pu ta do Sa ra i va Fe li pe, Pre si den te do
             PMDB/MG 

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

12:30  – Se nhor Mar tus Ta va res, Di re tor Exe cu ti vo
             do BID, Ban co Inte ra me ri ca no de 
             De sen vol vi men to

Pre si dên cia do Se na do Fe de ral

15:30 – Ordem do Dia
Ple ná rio do Se na do Fe de ral
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL 

(52ª LEGISLATURA) 
 BAHIA 
PFL - Rodolpho Tourinho 
PFL - Antonio Carlos Magalhães 
PFL - César Borges 
 RIO DE JANEIRO 
PT - Roberto Saturnino  
PL - Marcelo Crivella 
PMDB - Sérgio Cabral 
 MARANHÃO 
PMDB - João Alberto Souza 
PFL - Edison Lobão 
PFL - Roseana Sarney 
 PARÁ 
PMDB - Luiz Otávio 
PT - Ana Júlia Carepa 
PTB - Duciomar Costa 
 PERNAMBUCO 
PFL - José Jorge 
PFL - Marco Maciel 
PSDB - Sérgio Guerra 
 SÃO PAULO 
PT - Eduardo Suplicy  
PT - Aloizio Mercadante 
PFL - Romeu Tuma 
 MINAS GERAIS 
PL - Aelton Freitas 
PSDB - Eduardo Azeredo 
PMDB - Hélio Costa 
 GOIÁS 
PMDB - Íris de Araújo 
PFL - Demóstenes Torres 
PSDB - Lúcia Vânia 
 MATO GROSSO 
PSDB - Antero Paes de Barros 
PFL - Jonas Pinheiro 
PT - Serys Slhessarenko 
 RIO GRANDE DO SUL 
PMDB - Pedro Simon 
PT - Paulo Paim 
PTB - Sérgio Zambiasi 
 CEARÁ 
PSDB - Reginaldo Duarte  
PPS - Patrícia Saboya Gomes 
PSDB - Tasso Jereissati 
 PARAÍBA 
PMDB - Ney Suassuna 
PFL - Efraim Morais 
PMDB - José Maranhão 
 ESPÍRITO SANTO 
PPS - João Batista Motta  
PMDB - Gerson Camata 
PL - Magno Malta 
 PIAUÍ 
PMDB - Alberto Silva 
 

PFL - Heráclito Fortes 
PMDB - Mão Santa 
RIO GRANDE DO NORTE 
PTB - Fernando Bezerra 
PMDB - Garibaldi Alves Filho 
PFL - José Agripino 
 SANTA CATARINA 
PFL - Jorge Bornhausen 
PT - Ideli Salvatti 
PSDB - Leonel Pavan 
 ALAGOAS 
PT -  Heloísa Helena  
PMDB -  Renan Calheiros 
PSDB -  Teotônio Vilela Filho 
 SERGIPE 
PFL - Renildo Santana 
PDT - Almeida Lima 
PSB - Antonio Carlos Valadares  
 AMAZONAS 
PMDB - Gilberto Mestrinho 
PSDB - Arthur Virgílio  
PDT - Jefferson Peres 
 PARANÁ 
PSDB - Alvaro Dias 
PT - Flávio Arns 
PDT - Osmar Dias 
 ACRE 
PT - Tião Viana  
PSB - Geraldo Mesquita Júnior 
PT - Sibá Machado 
 MATO GROSSO DO SUL 
PMDB - Juvêncio da Fonseca 
PT - Delcídio Amaral 
PMDB - Ramez Tebet 
 DISTRITO FEDERAL 
PMDB - Valmir Amaral 
PT - Eurípedes Camargo 
PFL - Paulo Octávio 
 TOCANTINS 
PSDB - Eduardo Siqueira Campos  
PFL - João Ribeiro 
PFL - Leomar Quintanilha 
 AMAPÁ 
PMDB - José Sarney 
PSB - João Capiberibe  
PTB - Papaléo Paes 
 RONDÔNIA 
PMDB - Amir Lando 
PT - Fátima Cleide 
PMDB - Valdir Raupp 
 RORAIMA 
PPS - Mozarildo Cavalcanti 
PDT - Augusto Botelho 
PSDB - Romero Jucá 
 

 



CONGRESSO NACIONAL 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2002) 
 

COMPOSIÇÃO 
 

Presidente: JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO1 Vice-Presidente: JAYME SIROTSKY 
 

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES 

Representante das empresas de rádio 
(inciso I) 

PAULO MACHADO DE 
CARVALHO NETO 

EMANUEL SORAES 
CARNEIRO 

Representante das empresas de 
televisão (inciso II) 

ROBERTO WAGNER 
MONTEIRO 

FLÁVIO DE CASTRO 
MARTINEZ 

Representante de empresas da 
imprensa escrita (inciso III) 

PAULO CABRAL DE 
ARAÚJO 

CARLOS ROBERTO 
BERLINCK 

Engenheiro com notório 
conhecimento na área de 
comunicação social (inciso IV) 

FERNANDO BITTENCOURT MIGUEL CIPOLLA JR. 

Representante da categoria 
profissional dos jornalistas (inciso V) DANIEL KOSLOWSKY HERZ FREDERICO BARBOSA 

GHEDINI 
Representante da categoria 
profissional dos radialistas (inciso VI) 

FRANCISCO PEREIRA DA 
SILVA 

ORLANDO JOSÉ FERREIRA 
GUILHON 

Representante da categoria 
profissional dos artistas (inciso VII) 

BERENICE ISABEL MENDES 
BEZERRA STEPAN NERCESSIAN 

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo 
(inciso VIII) 

GERALDO PEREIRA DOS 
SANTOS 

ANTÔNIO FERREIRA DE 
SOUSA FILHO 

Representante da sociedade civil   
(inciso IX) 

JOSÉ PAULO CAVALCANTI 
FILHO 

MANUEL ALCEU AFFONSO 
FERREIRA 

Representante da sociedade civil  
(inciso IX) ALBERTO DINES ANTÔNIO DE PÁDUA TELES 

DE CARVALHO 
Representante da sociedade civil 
(inciso IX) JAYME SIROTSKY JORGE DA CUNHA LIMA 

Representante da sociedade civil 
(inciso IX) CARLOS CHAGAS REGINA DALVA FESTA 

Representante da sociedade civil 
(inciso IX) RICARDO MORETZSOHN ASSUNÇÃO HERNANDES 

MORAES DE ANDRADE 
Composição atualizada em 07.04.2003 

Nota: 
1 Presidente e Vice-Presidente eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 25.6.2002. 
 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-3265 
 



CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 
(Resolução do Senado Federal nº 20/93) 

 

COMPOSIÇÃO 

(Eleita na Sessão do Senado Federal de 13/03/2003) 

 

1ª Eleição Geral: 19.04.1995 
2ª Eleição Geral: 30.06.1999 
3ª Eleição Geral: 27.06.2001 
4ª Eleição Geral: 13.03.2003 

 

Presidente: Senador JUVÊNCIO DA FONSECA 2 Vice-Presidente: Senador DEMÓSTENES 
TORRES 2 

 
PMDB 

Titulares Ramal Suplentes Ramal 

Juvêncio da Fonseca MS 1128 1. Ney Suassuna PB 4345 
João Alberto Souza MA 1411 2. Pedro Simon RS 3232 
Ramez Tebet MS 2222 3. Gerson Camata ES 3256 
Luiz Otávio PA 3050 4. Alberto Silva PI 3055 

PFL 
Paulo Octávio DF 2011 1. Jonas Pinheiro MT 2271 
Demóstenes Torres GO 2091 2. César Borges 4 BA 2212 
Rodolpho Tourinho BA 3173 3. Renildo Santana 4 SE 1306 

PT 1 
Heloísa Helena AL 3197 1. Ana Julia Carepa PA 2104 
Sibá Machado AC 2184 2. Fátima Cleide RO 2391 
Flávio Arns PR 2402 3. Eduardo Suplicy 3 SP 3213 

PSDB 
Sérgio Guerra PE 2385 1. Reginaldo Duarte CE 1137 
Antero Paes de Barros MT 4061 2. Arthur Virgílio AM 1201 

PDT 
Jefferson Péres AM 2063 1. Augusto Botelho RR 2041 

PTB 1 
Geraldo Mesquita Júnior (PSB) AC 1078 1. Fernando Bezerra (PTB) RN 2461 

PSB 1, PL 1 e PPS 
Magno Malta (PL) ES 4164 1. Marcelo Crivella (PL) RJ 5077 

Corregedor do Senado (Membro nato – art. 25 da Resolução nº 20/93) 
Senador Romeu Tuma (PFL/SP) 2051 

(atualizada em 19.03.2003) 

Notas: 
1 Partidos pertencentes ao Bloco de Apoio ao Governo.  
2 Eleitos em 18.03.2003, na 1ª Reunião do Conselho.  
3 Eleito na Sessão do SF de 18.3.2003. 
4 Eleitos na Sessão do SF de 19.3.2003. 

 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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CORREGEDORIA PARLAMENTAR 
(Resolução nº 17, de 1993) 

 
COMPOSIÇÃO 1 

 
Senador Romeu Tuma (PFL-SP) Corregedor  
Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 1º Corregedor Substituto 
Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 2º Corregedor Substituto 
Senador Teotônio Vilela Filho (PSDB-AL) 3º Corregedor Substituto 

 
Notas: 
1 Eleitos na Sessão Ordinária de 25.03.2003, nos termos da Resolução nº 17, de 17.3.93. 
 

SENADO FEDERAL 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP) 
Telefones: 311-4561 e 311-4569 

 
 



COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ramez Tebet (PMDB-MS) 
Vice-Presidente: Senador Paulo Octavio (PFL-DF) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Aloizio Mercadante 1. Ideli Salvatti 
Ana Júlia Carepa 2. Flávio Arns 
Eduardo Suplicy 3. Serys Slhessarenko 
Delcídio Amaral 4. Duciomar Costa 
Roberto Saturnino 5. Magno Malta 
Antonio Carlos Valadares 6. Aelton Freitas 
Geraldo Mesquita Júnior 7. (vago) 
Fernando Bezerra 8. (vago) 

PMDB 
Ramez Tebet 1. Hélio Costa 
Mão Santa 2. Luiz Otávio 
Garibaldi Alves Filho 3. Valmir Amaral 
Gilberto Mestrinho 4. Gerson Camata 
João Alberto Souza 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna 
Valdir Raupp 7. Íris de Araújo 

PFL 
César Borges 1. Antonio Carlos Magalhães 
Efraim Morais 2. Demóstenes Torres 
Jonas Pinheiro 3. João Ribeiro 
Jorge Bornhausen 4. José Agripino 
Paulo Octavio 5. José Jorge 
Rodolpho Tourinho 6. Marco Maciel 

PSDB 
Antero Paes de Barros 1. Arthur Virgílio 
Sérgio Guerra 2. Romero Jucá 
Eduardo Azeredo 3. Lúcia Vânia 
Tasso Jereissati 4. Leonel Pavan 

PDT 
Almeida Lima 1. Osmar Dias 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. João Batista Motta 

 
Secretário: Luiz Gonzaga Silva Filho 

Reuniões: Terças – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 19 – Ala Alexandre Costa. 
Telefones: 3114605 e 3113516 Fax: 3114344 

E – Mail: sscomcae@senado.gov.br 
 

 

 



2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS 
(29 titulares e 29 suplentes) 

 
Presidente: Senador Romero Jucá (PSDB-RR) 

Vice-Presidente: Senador Papaléo Paes (PTB-AP) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Ana Júlia Carepa 1. Delcídio Amaral 
Eurípedes Camargo 2. Serys Slhessarenko 
Fátima Cleide 3. Tião Viana 
Flávio Arns 4. Antonio Carlos Valadares 
Sibá Machado 5. Duciomar Costa 
João Capiberibe 6. (vago) 
Aelton Freitas 7. (vago) 
Papaléo Paes 8. (vago) 

PMDB 
Mão Santa 1. Garibaldi Alves Filho 
Juvêncio da Fonseca 2. Hélio Costa 
Íris de Araújo 3. Ramez Tebet 
Sérgio Cabral 4. José Maranhão 
Ney Suassuna 5. Pedro Simon 
Amir Lando 6. (vago) 
Renan Calheiros 7. (vago) 

PFL 
Edison Lobão 1. Antonio Carlos Magalhães 
Jonas Pinheiro 2. César Borges 
José Agripino 3. Demóstenes Torres 
Leomar Quintanilha 4. Efraim Morais 
Renildo Santana 5. Jorge Bornhausen 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Romero Jucá 1. Eduardo Azeredo 
Lúcia Vânia 2. Tasso Jereissati 
Teotônio Vilela Filho 3. (vago) 1 
Antero Paes de Barros 4. Sérgio Guerra 
Reginaldo Duarte 5. (vago) 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 
Álvaro Dias  2. (vago) 

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Cleudes Boaventura Farias Nery 
Reuniões: Quintas – Feiras às 10:00 horas – Plenário n º 09 – Ala Alexandre Costa. 

Telefone: 3114605  Fax: 3113652 
E – Mail: sscomcas@senado.gov.br 

Atualizado em 23/.04./2003 



 

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador Edison Lobão (PFL-MA) 

Vice-Presidente: Senador José Maranhão (PMDB-PB) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Serys Slhessarenko 1. Eduardo Suplicy 
Aloizio Mercadante 2. Ana Júlia Carepa 
Tião Viana 3. Sibá Machado 
Antonio Carlos Valadares 4. Fernando Bezerra 
Magno Malta 5. Geraldo Mesquita Júnior 
Papaléo Paes 6. João Capiberibe 
Marcelo Crivella 7. (vago) 

PMDB 
Amir Lando 1. Ramez Tebet 
Garibaldi Alves Filho 2. João Alberto Souza 
José Maranhão 3. Íris de Araújo 
Juvêncio da Fonseca 4. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 5. Sérgio Cabral 
Pedro Simon 6. Ney Suassuna  

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Efraim Morais 
César Borges 2. João Ribeiro 
Demóstenes Torres 3. Jorge Bornhausen 
Edison Lobão 4. José Jorge 
Renildo Santana 5. Rodolpho Tourinho 

PSDB 
Arthur Virgílio Neto 1. Antero Paes de Barros 
Tasso Jereissati 2. Teotônio Vilela Filho 
Romero Jucá 3. Leonel Pavan 

PDT 
Jefferson Peres 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

 

Secretária: Gildete Leite de Melo 
Reuniões: Quartas – Feiras às 10:00 horas. – Plenário n º 3 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3113972 Fax: 3114315 
E – Mail: gildete@senado.gov.br 

 



 
4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

(27 titulares e 27 suplentes) 
 

Presidente: Senador Osmar Dias (PDT-PR) 
Vice-Presidente: Senador Hélio Costa (PMDB-MG) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Fátima Cleide 1. Tião Viana 
Flávio Arns 2. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 3. Eurípedes Camargo 
João Capiberibe 4. Papaléo Paes 
Duciomar Costa 5. Sibá Machado 
Aelton Freitas 6. Marcelo Crivella 
(vaga cedida ao PMDB) 7. (vago) 
(vago) 8. (vago) 

PMDB 
Hélio Costa 1. Mão Santa 
Íris de Araújo 2. Garibaldi Alves Filho 
Valdir Raupp 3. Juvêncio da Fonseca 
Gerson Camata 4. Luiz Otávio 
Sérgio Cabral 5. Valmir Amaral 
José Maranhão 6. Amir Lando 
Valmir Amaral (por cessão do Bloco de Apoio ao 
Governo) 

7. (vago) 

PFL 
Demóstenes Torres 1. Edison Lobão 
Jorge Bornhausen 2. Jonas Pinheiro 
José Jorge 3. José Agripino 
Leomar Quintanilha 4. Marco Maciel 
Renildo Santana 5. Paulo Octavio 
Roseana Sarney 6. João Ribeiro 

PSDB 
Sérgio Guerra 1. Arthur Virgílio 
Leonel Pavan 2. Eduardo Azeredo 
Reginaldo Duarte 3. Teotônio Vilela Filho 
Antero Paes de Barros 4. Lúcia Vânia 

PDT 
Osmar Dias 1. Jefferson Peres 
Almeida Lima 2. Álvaro Dias  

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. Patrícia Saboya Gomes 

Observação: Conforme acordo de líderes anunciado na reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos de 19.2.2003, o PMDB ocupará somente 6 cadeiras na Comissão de Educação 
Secretário: Júlio Ricardo Borges Linhares 
Reuniões: Terças – Feiras às 11:30 horas – Plenário n º 15 – Ala Alexandre Costa. 
Telefone: 3113498  Fax: 3113121 

E – Mail: julioric@senado.gov.br. 
 Atualizada em 10/04/2003 
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5) - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

(17 titulares e 9 suplentes) 
 

Presidente: Senador Ney Suassuna (PMDB-PB) 
Vice-Presidente: Senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eurípedes Camargo 1. Ana Júlia Carepa 
Heloísa Helena 2. Delcídio Amaral 
Antonio Carlos Valadares 3. Geraldo Mesquita Júnior 
Aelton Freitas  
Duciomar Costa  

PMDB 
Ney Suassuna 1. Valmir Amaral 
Luiz Otávio 2. Gilberto Mestrinho 
Gerson Camata  
João Alberto Souza  

PFL 
César Borges 1. Jorge Bornhausen 
Efraim Morais 2. Paulo Octavio 
João Ribeiro  
Leomar Quintanilha  

PSDB 
Romero Jucá 1. Leonel Pavan 
Antero Paes de Barros  

PDT 
Osmar Dias 1. Almeida Lima 

PPS 
João Batista Motta  

 
Secretário: José Francisco B. de Carvalho 
Reuniões: Quartas – Feiras às 11:00 horas – Plenário n º 6 – Ala Nilo Coelho. 
Telefone: 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: jcarvalho@senado.gov.br. 
Atualizada em 24/03/2003 
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6) - COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
(19 titulares e 19 suplentes) 

 
Presidente: Senador Magno Malta (PL-ES) 

Vice-Presidente: (aguardando eleição) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Sibá Machado 1. Serys Slhessarenko 
Eurípedes Camargo 2. (vago) 
Magno Malta 3. (vago) 
Aelton Freitas 4. (vago) 
Marcelo Crivella 5. (vago) 

PMDB 
Renan Calheiros 1. Gerson Camata 
Ney Suassuna 2. Amir Lando 
José Maranhão 3. Gilberto Mestrinho 
Sérgio Cabral 4. (vago) 
Garibaldi Alves Filho 5. (vago) 

 
PFL 

Edison Lobão 1. Demóstenes Torres 

Efraim Morais 2. Jonas Pìnheiro 
Leomar Quintanilha 3. (vago) 
Rodolpho Tourinho 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Lúcia Vânia 1. Lúcia Vânia 
(vago)1 2. Romero Jucá 
Reginaldo Duarte 3. Antero Paes de Barros 

PDT 
Jefferson Peres 1. (vago) 

PPS 
Mozarildo Cavalcanti 1. João Batista Motta 

1   O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 
Secretária: Maria Dulce V. de Queirós Campos 
Telefone 3113915 Fax: 3111060 

E – Mail: mariadul@senado.br . 
Atualizada em 26/03/2003 
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7) - COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL 

(19 titulares e 19 suplentes) 
 

Presidente: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) 
Vice-Presidente: Senador Marcelo Crivella (PL-RJ) 

 
TITULARES SUPLENTES 

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 
Eduardo Suplicy 1. Flávio Arns 
Heloísa Helena 2. Fátima Cleide 
João Capiberibe 3. Aloizio Mercadante 
Marcelo Crivella 4. Duciomar Costa 
Fernando Bezerra 5. Aelton Freitas 
Tião Viana (por cessão do PMDB)  

PMDB 
Gilberto Mestrinho 1. Pedro Simon 
João Alberto Souza 2. Ramez Tebet 
Luiz Otávio 3. Valdir Raupp 
(vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo) 4. Juvêncio da Fonseca 
Hélio Costa 5. (vago) 

PFL 
Antonio Carlos Magalhães 1. Edison Lobão 
João Ribeiro 2. Renildo Santana 
José Agripino 3. Rodolpho Tourinho 
Marco Maciel 4. Roseana Sarney 

PSDB 
Arthur Virgílio 1. Antero Paes de Barros 
Eduardo Azeredo 2. Tasso Jereissati 
Lúcia Vânia 3. Sérgio Guerra 

PDT 
Jefferson Péres 1. Álvaro Dias  

PPS 
Patrícia Saboya Gomes 1. Mozarildo Cavalcanti 

 
Secretária: Maria Lúcia Ferreira de Mello  
Telefone 3113496 Fax: 3113546 – Plenário n º 7 – Ala Alexandre Costa 
Reuniões: Quintas–feiras às 10:00 horas. 

E – Mail: luciamel@senado.gov.br 



 

8) - COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
(23 titulares e 23 suplentes) 

 
Presidente: Senador José Jorge (PFL-PE) 

Vice-Presidente: Senador João Batista Motta (PPS-ES) 
 

TITULARES SUPLENTES 
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PSB, PTB e PL) 

Delcídio Amaral 1. Roberto Saturnino 
Ideli Salvatti 2. Fátima Cleide 
Serys Slhessarenko 3. Heloísa Helena 
Sibá Machado 4. Ana Júlia Carepa 
Geraldo Mesquita Júnior 5. Duciomar Costa 
Duciomar Costa 6. Fernando Bezerra 
Magno Malta 7. Marcelo Crivella 

PMDB 
Gerson Camata 1. Mão Santa 
Amir Lando 2. Luiz Otávio 
Valdir Raupp 3. Pedro Simon 
Valmir Amaral 4. Renan Calheiros 
Gilberto Mestrinho 5. (vago) 
José Maranhão 6. (vago) 

PFL 
João Ribeiro 1. César Borges 
José Jorge 2. Jonas Pinheiro 
Marco Maciel 3. Leomar Quintanilha 
Paulo Octavio 4. Renildo Santana 
Rodolpho Tourinho 5. Roseana Sarney 

PSDB 
Leonel Pavan 1. Romero Jucá 
Sérgio Guerra 2. (vago) 1 
Teotônio Vilela Filho 3. Reginaldo Duarte 

PDT 
Augusto Botelho 1. Osmar Dias 

PPS 
João Batista Motta 1. Mozarildo Cavalcanti 

1O Senador Olivir Gabardo afastou-se do exercício do mandato em 08.03.03. 
 

Secretário: Celso Parente 
Reuniões: Terças – Feiras às 14:00 horas. – Plenário n º 13 – Ala Alexandre Costa 

Telefone: 3114607 Fax: 3113286 
E – Mail: cantony@senado.gov.br. 

 



 

 
 
 

CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ 
Constituído pela Resolução nº 2, de 2001, oriunda do Projeto de Resolução nº 25, de 
1998, aprovado na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal do dia 15.3.2001 

 
COMPOSIÇÃO 

 
1ª Designação geral: 03.12.2001 
2ª Designação geral: 26.02.2003 

 
 

Presidente: Senadora Serys Slhessarenko4 
Vice-Presidente: Senador Geraldo Mesquita Júnior4 

 
PMDB UF RAMAL 

Senadora Íris de Araújo 1 GO 3148 
PFL   

Senadora Roseana Sarney 1 MA 3070 
PT   

Senadora Serys Slhessarenko 1 MT 2291 
PSDB   

Senadora Lúcia Vânia 1 GO 2038 
PDT   

Senador Augusto Botelho 3 RR 2041 
PTB   

Senador Papaléo Paes 1 AP 3253 
PSB   

Senador Geraldo Mesquita Júnior 2 AC 1078 
PL   

Senador Magno Malta 1 ES 4164 
PPS   

Senadora Patrícia Saboya Gomes 1 CE 2301 
Atualizada em 12.3.2003 

Notas: 
1 Designados na Sessão do SF de 26.2.2003 
2 Designado na Sessão do SF de 7.3.2003 
3 Designado na Sessão do SF de 11.3.2003 
4 Eleitos, por aclamação, em 12.3.2003, na 1ª Reunião do Conselho. 
 
SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL 
Subsecretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SSCOP)  

Telefones: 311-4561 e 311-4569 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 
 

 
 

Almeida Lima 
 
Mostra-se contrário à Medida Provisória, sobretudo nos termos 

em que chegou ao Senado Federal, proveniente da Câmara dos Deputados. 035 
 
Requerimento Nº 235, de 2003, que requer na forma do disposto 

no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, nos artigos 216 e 217 do 
regimento Interno do Senado Federal e no § 1º do art. 1º do Ato da Mesa nº 
1, de 2001, que seja oficiada a Senhora Ministra de Estado do Meio 
Ambiente para que informe quantos requerimentos de licença ambiental, no 
período de 2001 a março de 2003, relativos a atividades do petróleo, foram 
protocolizados no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA). 318 

 
Comenta a volta por cima dada pela Senadora Roseana Sarney, 

ao entrar no Senado Federal. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 472 
 
Aloízio Mercadante 
 
Encaminha a votação o requerimento nº 226, de 2003, que requer 

destaque de votação em separado do § 2º, do art. 6º, do Projeto de Lei de 
Conversão nº 3, de 2003. 029 

 
Fala da redução da vulnerabilidade externa do Brasil, da 

Reforma Tributária e da Reforma Previdenciária. 239 
 
Fala da discussão da Reforma Tributária e da Reforma da 

Previdência. 241 
 
Levanta a questão da esperança e do medo à democracia e à 

necessidade da liberdade. 242 
 
Diz que para aprovar a Reforma Tributária e a Previdenciária é 

preciso total apoio dos partidos que estão no bloco do governo e do PMDB. 243 
 
Glosa sobre a impossibilidade de se fazer uma emenda para 

sugerir que todo o processo de reconstrução do Iraque seja discutido e 
monitorado pelo Conselho de Segurança da ONU. 333 

 



Requerimento Nº 240, de 2003, que nos termos do art.279, inciso 
III, do Regimento Interno, requer o aditamento da discussão da Proposta de 
Emenda à Constituição Nº 36, de 1999, que “Dispõe sobre a incorporação e 
a transferência das atribuições dos Tribunais e Conselhos de Contas dos 
Municípios aos Tribunais de Conas dos Estados” até o dia 25 de maio de 
2003. 334 

 
Requerimento 241, de 2003, que requer nos termos do art. 279, 

inciso II, do Regime Interno, adiamento da discussão do Projeto de Lei da 
Câmara nº 69/2001, a fim de ser reexaminada pela Comissão de Assuntos 
Sociais. 337 

 
Menciona o tempo solicitado pelo Governo Federal para avaliar 

o procedimento de atendimento de acidentes de trabalho, em localidades 
onde não exista a rede do Sistema Único de Saúde. 337 

 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 357 
 
Requerimento Nº 254, de 2003, que requer o adiamento da 

discussão do PLS/145/2000, de autoria do Senador Carlos Patrocínio, “que 
revoga dispositivo das Leis nºs 8.245/91 e 8.009/90”, a fim de que seja 
examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos, para a análise dos 
efeitos financeiros da proposição. 457 

 
Justifica o requerimento, sobretudo em deferência ao trabalho da 

CPI, referente às ONGs. 458 
 
Fala da sua vida política e da vida política da Senadora Roseana 

Sarney, quando se conheceram no Plenário da Câmara, até os dias atuais e 
homenageia José Sarney, pai da Senadora. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 470 

 
Amir Lando 
 
Parecer Nº 229 de 2003, da Comissão e Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 20, de 2002, de autoria do 
Senador Carlos Wilson que acrescenta artigo ao decreto-Lei nº2.848/40 — 
Código Penal, afim de aumentar a pena de agente que pratica crime com 
participação de menor. 339 

 
Ana Júlia Carepa 
 
Discursa sobre o Massacre do Eldorado dos Carajás- PA, 

efetivado por policiais, que completa sete anos e ainda continua impune. 203 
 



Diz que no Brasil ainda há pessoas tentando disseminar o medo 
como forma de denegrir o Governo Lula. 243 

 
Requerimento Nº 257, de 2003, que requer do Regimento Interno 

deste Poder, informações ao Ministério da Justiça a cerca da implantação do 
Programa de Administração Carcerária - PAC, no Estado do Pará. 462 

 
Requerimento Nº 258, e 2003, que requer que esta Casa de Leis 

convoque a Exmª Ministra Marina Silva, a fim de que esclareça a este 
Senado as diretrizes da política madeireira e seus impactos ambientais. 462 

 
Requerimento Nº 259, de 2003, que requer, nos termos 

regimentais, que o Senado Federal manifeste votos de protesto junto ao 
governo norte-americano pela intervenção continuada no Iraque. 463 

 
Aponta os obstáculos que vem enfrentando a indústria madeireira 

tropical, serrada e compensada, que vem perdendo gradativamente a 
competitividade no mercado mundial, o que preocupa a economia, 
principalmente a do Pará. 480 

 
Antonio Carlos Magalhães 
 
Ressalta que só um homem audacioso como Juscelino 

Kubistcheck, seria capaz de construir Brasília. 249 
 
Agradece ao Senador César Borges e a todo o Senado Federal 

pela homenagem a seu filho Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao Senador 
César Borges. 360 

 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 467 
 
 
 
Antonio Carlos Valadares 
 
Parecer Nº 214, de 2003, sobre a Medida Provisória Nº 89, 20 de 

dezembro de 2002, que “abre crédito extraordinário, em favor do Ministério 
dos Transportes, no valor de R$ 38.896.000,00, para fins que especifica”. 110 

 
Parecer Nº 215, de 2003, sobre a Medida Provisória nº 99, de 

2002 que “abre crédito extraordinário, am favor do Ministério dos 
Transportes, no valor de R$ 38.064.000,00, para fins que especifica”. 151 

 



Discute a Proposta de Emenda à Constituição Nº 21, de 2001, 
que altera a redação do artigo 6º da Constituição Federal que acrescenta a 
alimentação aos direitos sociais. 326 

 
Manifesta sua admiração e elogia a Senadora Roseana Sarney 

pela sua personalidade ímpar. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 474 
 
Arthur Virgílio 
 
Mostra-se a favor do relatório da Medida Provisória e demonstra 

confiança nesta medida apesar de faltarem algumas coisas a serem 
estabelecidas. 034 

 
Requerimento Nº 227, de 2003, que requer urgência, nos termos 

do art. 336, de inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câmara nº 12, de 2003 (nº 5.073/2001, na casa de origem), de iniciativa do 
Presidente da República, que altera a Lei 7.210, de 11 de junho de 1984 – 
Lei de Execução Penal e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – 
Código de Processo Penal e dá outras providências. 201 

 
Requerimento Nº 229, de 2003, que requer que o tempo 

destinado ao Expediente de uma das próximas sessões do Senado Federal 
seja destinado a homenagear o Dr. Manoel Francisco do Nascimento Brito, 
o qual foi diretor e presidente do Jornal do Brasil. 202 

 
Requerimento Nº 231, de 2003, que solicita ao Senhor Ministro 

do Planejamento, orçamento e Gestão, Guido Mantega, sobre os limites de 
movimentação e empenho de impostos aos orçamentos das Agências 
Reguladoras federais por meio do Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 
2003. 211 

 
Requerimento Nº 232, de 2003, que requer informações, ao 

Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional por intermédio do 
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República , acerca da 
ABIN. 212 

 
Discute a votação de matérias tortuosas e o abandono da retórica. 

Aparte ao Senador Aloizio Mercadante. 242 
 
Levanta a questão das propostas de reformas constitucionais do 

Presidente Lula. 424 
 
Requerimento Nº 243, de 2003, que requer um voto de aplauso 

pelo transcurso do 75º aniversário de fundação da Escola de Samba 
Mangueira. 434 

 



Requerimento Nº 244, de 2003, que requer que a Mesa solicite 
informações por escrito, ao Exmº Senhor Ministro da Cultura, sobre as 
modalidades de financiamento para esse fim, qual o montante de recursos 
disponíveis e quando deverá ser iniciada a reconstrução dos prédios 
destruídos ou danificados, indicando se o plano será limitado à cidade de 
Ouro Preto ou se alcançará outros municípios. 436 

 
Requerimento Nº 249, de 2003, que requer, nos termos do art. 

352, do Regimento Interno do Senado Federal, a extinção da urgência para o 
PLC nº 12, de 2003, de Iniciativa do Presidente da República, que altera a 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 199—- Lei de Execução Penal e o decreto-
Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941— Código de Processo Penal, e dá 
outras providências. 439 

 
Declara que a bancada do PSDB vota a favor da proposta de 

Emenda Constitucional. 443 
 
Importância do papel das ONGs na democracia brasileira. 458 
 
Manifesta sua opinião em relação ao discurso da Senadora 

Roseana Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 465 
 
Fala do Amazonas e da concessão de incentivos de impostos de 

renda para empresas integrantes do Complexo Industrial da Zona Franca de 
Manaus. 477 

 
Augusto Botelho 
 
Informa o alto grau de escolaridade de alguns Índios do Estado 

de Roraima. Aparte à Senadora Fátima Cleide. 262 
 
César Borges 
 
Presta sua homenagem ao Deputado Luís Eduardo Magalhães. 352 
 
Solicita a incorporação ao seu discurso do artigo “O quinto ano 

sem Luís”, publicado pelo Correio da Bahia, escrito pelo Senador Antônio 
Carlos Magalhães. 360 

 
Requerimento Nº 245, de 2003, que requer, com base no § 2º do 

art. 50 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa, seja solicitada ao 
Ministro de Estado da Fazenda informações sobre o cálculo dos descontos 
efetuados nos valores dos tributos que constituem os Fundos de Participação 
dos Estados e Municípios. 436 

 



Delcídio Amaral 
 
Faz um apanhado sobre o Setor Elétrico Brasileiro desde seu 

período de regulamentação, que começou em 1934, passando pelo sub-
investimento e pelo racionamento de energia, até os dias atuais. 015 

 
Fala dos prejuízos causados pelo apagão: falta de energia 

elétrica, queda de arrecadação, recessão econômica, desemprego e 
frustração de investimentos. 017 

 
Fala que o governo tem que estudar uma forma de atender os 

estados com população de baixa renda para que seja universalizada a energia 
elétrica em todo o país. 018 

 
Fala da mudança que Roraima sofreu depois do projeto de 

termoeletricidade a óleo e também com o da energia confiável e com preço 
competitivo. 018 

 
Menciona a importância do programa Luz no campo em um 

estado como o Mato Grosso do Sul e a seriedade dos investimentos futuros 
neste estado que tem uma economia rural muito forte. 019 

 
Fala que a privatização do sistema de energia é um modelo 

atraente desde que sejam feitas as mudanças necessárias ao atual modelo, 
mas para isso o Conselho Nacional de Política Energética tem que cumprir 
seu papel de ditar as políticas energéticas do País e retrata, ainda, que as 
térmicas seriam uma forma segura de garantir a confiabilidade do setor 
energético brasileiro diante dos apagões. 019 

 
Requerimento Nº 233, de 2003, que solicita informações ao 

Tribunal de Contas da União sobre o acompanhamento e a fiscalização da 
aplicação dos recursos que foram liberados para o reinício das obras 
inacabadas inventariadas e listadas no Relatório nº 2, de 1995, da Comissão 
Temporária do Senado Federal, criada por meio do requerimento nº 651, de 
1995, “destinada a investigar as obras não concluídas, custeadas pela União” 
e, ainda, o encaminhamento a esta casa do resultado das auditorias e 
inspeções realizadas sobre as obras em tramitação naquele órgão, até a 
presente data. 213 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 144, de 2003, que altera as grades 

curriculares do país, incluindo uma disciplina obrigatória que incentive os 
estudantes a desenvolverem o seu próprio empreendimento econômico. 431 

 
Demóstenes Torres 
 



Homenageia o Dr. Sulivan Silvestre Oliveira, que foi presidente 
da Funai, e morreu numa queda de um avião em Sêneca, em 1989. 263 

 
Faz uma listagem das manchetes policiais da Agência do Estado, 

ocorridas no Rio de janeiro, no mês de março e da violência em todo o País. 306 
 
Fala que vai apresentar um relatório à subcomissão de Segurança 

Pública sobre Projeto de Lei da Câmara dos Deputado que apresenta 
alterações na Lei de Execução Penal e no Código de Processo Penal. 308 

 
Declara que vai apresentar uma emenda que promulga o Regime 

Disciplinar Diferenciado e Regime Disciplinar de Segurança Máxima. O 
objetivo é o de isolar presos condenados ou provisórios que apresentem alto 
risco à ordem dos presídios e à segurança da sociedade e mantê-los distante 
da área de influência da organização criminosa. 308 

 
Relato da crise na segurança pública no Brasil. 309 
 
Duciomar Costa 
 
Fala do Projeto Primeiro Emprego da Senadora Roseana Sarney 

que ele incluiu no plano de governo do Estado do Pará. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. 474 

 
Eduardo Azeredo 
 
Compara Brasília a Minas Gerais, baseado na afirmação de 

Guimarães Rosa: “minas são muitas”. 247 
 
Presta sua homenagem a Lúcio Costa, Israel Pinheiro, Oscar 

Niemayer e aos Candangos. 247 
 
Cumprimenta a Senadora por sua contribuição na casa e sua 

bravura pessoal de enfrentar situações adversas. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 473 

 
 
Eduardo Siqueira Campos 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães afirmando que 

ele fez muito pelo Estado do Tocantins e que fará muita falta. Aparte ao 
Senador César Borges. 355 

 
Comenta que foi o primeiro Prefeito de Palmas e que, durante 

seu mandato priorizou a construção da rede de água e esgoto e apresenta os 



cortes feitos pelo Governo Federal em investimento e em saneamento 
básico. 364 

 
Parecer Nº 236, de 2003, da Comissão Diretora, da redação final 

do Projeto de Resolução nº 10, de 2003. 440 
 
Parecer Nº 241, de 2003, da redação do vencido, para o turno 

suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 50, 
de 2001 (nº 1.676, de 1999, na Casa de Origem). 460 

 
Eduardo Suplicy 
 
Comunica ser a favor da designação do Sr. Itamar Franco para a 

Embaixada da Itália e convida em nome do Embaixador Jorge Lezcano, de 
Cuba, todos os membros das Relações Exteriores e Defesa Nacional e 
demais Senadores que desejarem esclarecimentos sobre os procedimentos 
havidos em Cuba relativos a julgamento de pessoas que agiram de maneira 
contrária ao sistema político Cubano, para uma reunião. 193  

 
Relembra aos Srs. Senadores membros da Comissão de Relações 

Exteriores e demais interessados para uma reunião, na residência do 
embaixador Jorge Lezcano Péres, para discutirem os episódios havidos em 
Cuba. 

 
Parecer Nº 225, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos 

Sobre o Ofício “S” /12, de 2001 (Nº29/2001, na origem), do Estado do Rio 
Grande do Sul, que solicita com base no artigo 29 da Lei Complementar nº 
101, de 2000, que o Senado Federal requisite ao Banco Central do Brasil o 
processo de emissão de Letras Financeiras daquele estado, no sentido de que 
esta casa aprecie o pleito do Estado do Rio Grande do Sul para que possa 
rolar as Letras Financeiras decorrentes da 7ª e 8ª parcelas de precatórios 
judiciais, vencíveis em 15 de maio e 15 de novembro de2001. 299 

 
Projeto de Resolução Nº 10, de 2003, que autoriza o estado do 

Rio Grande do Sul a rolar as Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul- LFTRS, decorrentes da 7ª e 8ª parcelas de todas de 
precatórios judiciais. 302 
 

Requerimento Nº 237, de 2003, que requer nos termos dos 
artigos 218 e 219 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em 
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do professor Jair Borin, 
ocorrido no dia 22 de abril, aos 61 anos. 324 

 
Faz homenagem à vida do Jornalista e Professor Jair Borin. 325 
 



Relembra aos Srs. Senadores membros da Comissão de Relações 
Exteriores e demais interessados para uma reunião, na residência do 
embaixador Jorge Lezcano Péres, para discutirem os episódios havidos em 
Cuba. 330 

 
Propõe que seja reunido o Conselho de Segurança da ONU com 

o intuito de conclamar uma resolução de paz no Oriente Médio. 332 
 
Menciona uma afirmação proferida pelo Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva em que o BNDES estaria disposto a acelerar a tramitação e a 
concessão de empréstimos para as empresas que venham a criar empregos e 
possibilidade de crescimento saudável no País. Aparte ao Senador Marcelo 
Crivela. 376 

 
Fala sobre os programas de transferência de renda como o 

programa “Fome Zero” e comenta artigo do Jornal O Globo, que explica a 
importância de se caminhar na direção de uma maior racionalização e 
coordenação dos programas. 398 

 
Mostra-se a favor da Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários. 443 
 
 
Comenta o Projeto Primeiro Emprego da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 469 
 
 
 
Efraim Moraes  
 
Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de 2003, que dá nova 

redação ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal, criando limite máximo 
para pagamento de obrigações relativas a precatórios judiciais.  008 

 
Apresenta à mesa diretora do Senado Federal a Proposta de 

Emenda Constitucional, propondo alteração ao § 1º, do art. 100, da 
Constituição e diz ser importante analisar a situação e aprová-la. 208 

 
Faz uma avaliação dos cem primeiros dias do Governo Lula. 230 
 
Faz uma homenagem ao Deputado Luís Eduardo Magalhães. 

Aparte ao Senador César Borges. 358 
 
Comenta que a missão da Senadora Roseana Sarney no Senado é 

contribuir com as reformas, discutindo o que é melhor para o Brasil. Aparte 
à Senadora Roseana Sarney. 471 



 
Fátima Cleide 
 
Levanta a questão do genocídio e do estatuto dos povos 

indígenas. 258 
 
Fernando Bezerra 
 
Apóia a votação, na expectativa de que as negociações possam 

ainda evoluir no sentido de beneficiar a maioria dos estados. 036 
 
Requerimento Nº 246, de 2003, que requer, nos termos do art. 

256 do Regimento Interno, a retirada em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 237, de 1999, que “Acrescenta o inciso IX ao § 1º do art. 
11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para 
eleições”. 437 

 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney e as injustiças sofridas por ela. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 468 
 
Garibaldi Alves Filho 
 
Projeto de Decreto Legislativo Nº 172, de 2003, que aprova a 

Programação Monetária relativa ao segundo trimestre de 2003. 190 
 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 467 
 
Geraldo Mesquita Júnior 
 
Requerimento Nº 252, de 2003, que requer o adiamento da 

discussão do PLC/120/2001, que “cria os Conselhos Federal e Regional de 
Sociólogos, e dá outras providências”, a fim de que seja ouvida a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a constitucionalidade e a 
juridicidade da matéria. 454 

 
Gerson Camata  
 
Parecer Nº 217-A, de 2003, da Comissão de Educação (CE), 

sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2003 (PL nº 7.262, de 2002, na 
origem), que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras 
providências. 177 

 
Apresenta duas propostas, a primeira, um Projeto de Lei que 

insere novas disposições na Lei nº 9.613, de1998 e a segunda, uma Proposta 



de Emenda à Constituição, também relacionada ao tema da lavagem de 
dinheiro. 229 

 
Hélio Costa 
 
Vota a favor do retorno da matéria, referente à CPI das ONGs, à 

Comissão de Justiça e Cidadania. 459 
 
Cumprimenta a Senadora pela garra, trabalho, dignidade, 

seriedade, pela maneira firme como enfrentou as adversidades, as calúnias, e 
por tudo aquilo que foi objeto da sua subida meteórica nas pesquisas como 
candidata à Presidência da República. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 473 

 
Heloísa Helena 
 
Volta a falar da votação da Medida Provisória ocorrida 

anteriormente e diz que a votação de Medidas Provisórias como estas não 
resolvem o problema dos Estados brasileiros. 038 

 
V Requerimento Nº 238, de 2003, que requer nos termos do art. 

315, combinado com o inciso VI do art. 102, ambos do Regimento Interno, 
o adiamento da votação PLS 449/99, que “altera o art. 43 da Lei nº 8.080/90, 
possibilitando aos hospitais universitários captar recursos provenientes de 
internações hospitalares”, a fim de que seja ouvida a Comissão de Educação 
sobre o mérito da proposição. 331 

 
Esclarece que é favorável à reforma do Estado. 428 
 
Concorda com o Senador Juvêncio da Fonseca em relação ao 

debate da matéria e diz que se o regimento da legislação estabelece o 
adiamento da discussão, deve-se adiá-la, no entanto a discussão continuará e 
o Senador poderá apenas encaminhar a votação. 451 

 
Heráclito Fortes 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 357 
 
Parecer Nº 235, de 2003, da Comissão Diretora, da redação  final 

do Projeto de Lei do Senado nº 677, de 1999. 438 
 
Ressalta o trabalho, a luta e a garra da Senadora Roseana Sarney 

eleita pelo povo do Maranhão para representar o Estado no Senado Federal. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 471 

 



Íris de Araújo 
 
Manifesta sua indignação com a violência que está ocorrendo no 

país e pede à nação que tome uma atitude. 224 
 
Requerimento Nº 239, de 2003, que requer nos termos do art. 

279, inciso III, que seja adiada para o dia 3 de junho de 2003, a discussão da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 36, de autoria do Senador Maguito 
Vilela e outros, que dispõe sobre a incorporação e a transferência  de 
atribuições dos Tribunais de Conselho de Contas dos Municípios aos 
Tribunais de Contas do Estado. 334 

 
Comentários a respeito do Festival Internacional de Cinema 

(FICA). 367 
 
Aborda o tema desemprego e diz que apresentou um Projeto de 

Lei prevendo a concessão de incentivos a empresas que contratarem pessoas 
com mais de 45 anos. 419 

 
Jefferson Péres 
 
Retrata a impotência da segurança pública de impedir o 

narcotráfico, da Proposta de Emenda Constitucional para destinar percentual 
das receitas tributárias para a segurança, da construção de presídios federais 
de segurança máxima e o repasse de verbas federais de mais de 5 milhões de 
reais para o custeio de ações preventivas. 478 

 
João Alberto Souza 
 
Parecer Nº 213, de 2003, de Plenário, sobre a Medida Provisória 

Nº 87, de 2002, que “Abre crédito extraordinário no valor de R$ 
780.039.000,00 (setecentos e oitenta milhões, trinta e nove mil reais), em 
favor do Ministério dos Transportes, para os fins que especifica”. 049 

 
Parecer Nº 217, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2003 (PL nº 
7.262, de 2002, na origem), que dispõe sobre o Estatuto da Defesa do 
Torcedor e dá outras providências. 170 

 
Homenageia o Senador José Sarney, presidente da casa, que 

comemora aniversário no dia 24 de abril. 415 
 
João Batista Mota  
 
Comenta a visita do Presidente Lula ao Estado do Espírito Santo. 426 



 
João Capiberibe 
 
Requerimento Nº 228, de 2003, que requer a dedicação da Hora 

do Expediente, no dia 22 de abril de 2003, a homenagem ao Dia do Índio, 
nos termos do artigo 160 do Regimento Interno do Senado Federal. 201 

 
Homenageia o Dia do Índio mencionando a carta de Pero Vaz de 

Caminha, que é a primeira referência histórica em relação aos povos 
indígenas. 252 

 
 
Diz que o fundamental para os povos indígenas é o direito à 

terra. Relata que os direitos dos povos indígenas devem ser respeitados pois 
eles são tão brasileiros quanto nós e que o Ministro Cristovam Buarque 
introduza nos conteúdos escolares, de forma transversal à formação da 
sociedade brasileira. 254 

 
Preocupa-se com a combinação política de corte Keynesiano e 

com a política econômica de mercado do Presidente Lula. 423 
 
Requerimento Nº 255, de 2003, que requer que seja ouvida a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ, o PLS nº 07, de 2003. 458 
João Ribeiro 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 359 
 
 
Jonas Pinheiro 
 
Parecer Nº 212, de 2003, de Plenário sobre a Medida Provisória 

Nº 85, de 17 de dezembro de 2002, que abre crédito extraordinário, no valor 
de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), em favor do 
Ministério da Integração Nacional, para os fins que especifica. 040 

 
José Agripino 
 
Fala sobre a adesão ao programa da Medida Provisória e como 

conseqüência a transferência da responsabilidade de manutenção de 
rodovias federais, a cobertura financeira correspondente, e os problemas que 
alguns estados estão tendo com a utilização indevida dos recursos 
repassados. 033 

 



Homenagem ao Deputado, do PFL, Luís Eduardo Magalhães, 
morto a cinco anos. 352 

 
Homenagem ao Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 355 
 
Requerimento Nº 250, de 2003, requer, nos termos do art. 315, 

combinado com o inciso I do art. 279 do Regimento Interno, o adiamento da 
votação das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 110, de 
1988, a fim de que sobre elas se manifeste a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, dado o lapso de tempo transcorrido e a legislação 
superveniente referente à matéria. 441 

 
Informa que a Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários, já foi votada e aprovada em primeiro turno e está sendo agora 
votada em segundo turno e declara-se a favor da emenda. 442 

 
Fala da posição a favor do PFL em relação à matéria da Reforma 

Tributária, a ser votada. 451 
 
Requerimento Nº 254, de 2003, que requer o adiamento da 

discussão do Projeto de Lei do Senado nº 152/01, a fim de que a mesma seja 
feita na sessão do dia 4 de junho do corrente ano. 457 

 
Declara não ser contra o retorno à CCJ, do projeto de 

complemento a matéria, referente à CPI e às ONGs. 459 
 
Solidariza-se com a vida política da Senadora Roseana Sarney . 

Aparte à Senadora Roseana Sarney. 467 
 
José Jorge 
 
Parecer Nº 230, de 2003,da Comissão de Constituição de Justiça 

e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 151, de 2002, de autoria do 
Senador Gilberto Mestrinho, que altera os arts. 302 e 303 da lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), a fim de adequar 
penas aplicáveis a crimes de trânsito às previstas no Código Penal para 
crimes da mesma natureza daqueles. 343 

 
Parecer Nº 231, de 2003, da Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, sobre o projeto de Lei do Senado nº 193, de 2002, de autoria do 
Senador Waldeck Ornellas, que revoga a Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 
1965. 347 

 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 359 



 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pelo seu discurso. Aparte 

à Senadora Roseana Sarney. 475 
 
José Maranhão 
 
Cumprimenta a Senadora pela sensatez, equilíbrio e persistência 

com que defendia seu ponto de vista. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 473 
 
Juvêncio da Fonseca 
 
Discute o Projeto de Lei do Senado, que trata da desapropriação 

de terras rurais para efeito de Reforma Agrária. 449 
 
Diz que a Reforma Agrária é importante, mas não é por isso que 

se deve passar por cima do direito líquido e certo dos cidadãos e pede que os 
seus companheiros votem contra o projeto. 450 

 
Diz que uma vez adiada a votação, não há discussão, e que no dia 

designado para a votação, será discutida a aprovação ou não do projeto. 450 
 
Leomar Quintanilha 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 358 
 
Discursa sobre as Organizações Não-Governamentais. Aparte ao 

Senador Mozarildo Cavalcanti. 363 
 
 
Leonel Pavan 
 
Discussão a respeito da cobrança do Seguro Apagão e cobrança 

do Encargo de Capacidade Emergencial no sul do Brasil. 304 
 
Lúcia Vânia  
 
Fala da suspensão dos recursos do Ministério da Ação Social 

para o programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), em cidades do 
Estado de Pernambuco. 427 

 
Elogia a Senadora Roseana Sarney pela sua sensibilidade e 

competência administrativa. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 471 
 



Luiz Otávio 
 
Afirma que a matéria aprovada, relacionada às Rodovias 

Brasileiras, voltará à Câmara dos Deputados. 039 
 
Discute a fixação do homem no campo, a extração e a exportação 

de castanha-do-Pará. 234 
 
Levanta a questão da violência e do narcotráfico no Rio de 

Janeiro e apresenta um Projeto de Decreto Legislativo que propõe a criação 
de um território federal na área de conflito, na área metropolitana do Rio de 
Janeiro. 305 

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de 2003, que convoca 

plebiscito sobre a transformação da região Metropolitana da capital do 
estado do Rio de Janeiro em Território Federal. 310 

 
Diz que a decisão da ONU enriqueceu a Carta Magna de 1948, 

colocando em primeiro lugar entre os direitos do cidadão a alimentação. 327 
 
Diz que o objetivo do Projeto de Lei do Senado é dar nova 

destinação à taxa judiciária a que se refere o art. 20 do Projeto de Lei nº 115, 
de 25 de janeiro de 1967. 338 

 
Declara-se contra a Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários, porque segundo ele chagará ao ponto em que o executivo 
ficará totalmente amarrado, tolhido de executar seu projeto de governo. 443 

 
Fala da vontade, coragem, determinação e oportunidade de 

demonstrar ao povo brasileiro a união da família, representada por Roseana 
Sarney, José Sarney, D. Marly e o povo Maranhense. Aparte à Senadora 
Roseana Sarney. 476 

 
Magno Malta 
 
Discursa sobre o narcotráfico e o crime organizado e a CPI do 

Narcotráfico no Estado do Espírito Santo e em todo o país envolvendo 
coronéis, políticos e juízes. 222 

 
Formaliza a proposta de formação de um grupo de policiais 

federais com a incumbência especial de vigilância de presos de alta 
periculosidade, principalmente dos líderes do crime organizado e do 
narcotráfico. 223 

 
Discorre sobre os empréstimos feitos a micro e pequena empresa. 

Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 374 



 
Mão Santa 

 
Diz não ser a favor da exploração econômica tradicional de 

energia, porque a energia é um bem fundamental e é responsável pela 
indução do desenvolvimento, além de ser responsável pela fixação do 
homem no campo. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 017 

 
Mostra que a criação de inúmeras obras de engenharia, estradas, 

pontes no estado do Piauí só foi possível por causa do BEC — Batalhão de 
Engenharia e Construção. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 216 

 
Orgulha-se do seu Estado, Piauí, ter a menor taxa de 

criminalidade do país. Aparte ao Senador Ney Suassuna. 226 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 359 
 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney e de José Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 476 
 
 
Marcelo Crivela 
 
Requerimento Nº 230, de 2003, que solicita o desarquivamento 

do PLC 119/1995 arquivado em virtude do § 1º do art. 332 do Regimento 
Interno do Senado Federal, com redação dada pela Resolução nº17, de 2002. 202 

 
Retrata a questão da segurança no Rio de Janeiro. 371 
 
Destaca a criação de um fundo para o estabelecimento da 

Refinaria do Norte Fluminense (Renorte). 373 
 
Retrata os empréstimos aos micro-empresários e repasse de 

verbas ao SUS. 375 
 
Comenta sobre as empresas da Ford instaladas aqui no Brasil. 376 
 
 
 
Marco Maciel 
 
Diz que a aprovação da Medida Provisória, resolve a questão dos 

Hospitais Universitários do País, que vivem em crise e cria condições para 
que se crie no Nordeste, a primeira Universidade do Semi-árido Univasf. 043 



 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 356 
 
Fala da vida da Senadora Roseana Sarney e de seu Projeto de 

Primeiro Emprego no Estado do Maranhão. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 469 

 
Mozarildo Cavalcanti 
 
Critica a assistência aos povos indígenas dada pelo Governo 

Federal dizendo que ele privilegiou algumas organizações sem nenhum 
critério, em detrimento de outras organizações indígenas e pede ao 
Presidente Lula que dê aos índios o direito de presidir a Funai. Aparte ao 
Senador João Capiberibe. 254 

 
Questiona se a presidência da Funai deve ser dirigida por um 

índio ou não. Aparte ao Senador Sibá Machado. 257 
 
Ressalta que no dia em que eles estão homenageando os índios, 

não há nenhum índio nas galerias do plenário e diz que é lamentável que 
eles estejam representados apenas pelo presidente da Funai. Aparte à 
Senadora Fátima Cleide. 261 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 138, de 2003, que altera a Lei nº 

9.311, de 24 de outubro de 1996, para estabelecer que parte do produto de 
arrecadação da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos da natureza Financeira 
(CPMF) seja destinada ao Município de origem. 312 

 
Discursa sobre o encerramento dos trabalhos da CPI das ONGs. 362 
 
Fala do projeto que visa estabelecer um tratamento uniforme às 

Organizações não-governamentais. 458 
 
 
 
 
 
Ney Suassuna 
 
Fala da diminuição de arrecadação do ICMS sobre a energia e de 

como a população aprendeu a economizar energia em decorrência do 
apagão. Aparte ao senador Delcídio Amaral. 017 

 



Compara a violência do Brasil à violência da guerra entre o 
Iraque e os Estados Unidos, e diz que o número de mortos nessa guerra é 
muito menor que o número de mortos por ano no Brasil. Aparte ao Senador 
Roberto Saturnino. 206 

 
Solidariza-se com o Senador Romeu Tuma tendo em vista a 

comemoração do Dia do Exército. Aparte ao Senador Romeu Tuma. 215 
 
Faz uma abordagem sobre a criminalidade no Brasil. 225 
 
Fala da criminalidade e da apresentação de uma PEC com a 

proposta de prisão perpétua e da criação de uma comissão para tentar 
capitanear a indignação popular. 226 

 
Demonstra seu apoio ao discurso do Senador Marcelo Crivella. 

Aparte ao Senador Marcelo Crivella. 372 
 
Parecer Nº 232, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

sobre o Ofício S/I, de 2000, (nº 308, de 13-12-99, na origem) da Prefeitura 
Municipal de Joinville (SC) que sugere ao Senado Federal aprovar resolução 
que viabilize aos Municípios acessar os recursos do Programa Nacional de 
Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios-PNAFM. 390 

 
Osmar Dias 
 
Requerimento Nº 234, de 2003, que requer a retirada, em caráter 

definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2000, de minha autoria, 
que “Dispõe sobre o trabalho rural e dá outras providências”. 213 

 
Papaléo Paes 
 
Ressalta a necessidade de se fazer uma inspeção nas ações da 

Funai no estado do Amapá, já que as condições de vida dos povos indígenas 
são precárias. Aparte à Senadora Fátima Cleide. 262 

 
Patrícia Saboya Gomes 
 
Defende os direitos da criança e do adolescente. 229 
 
Parabeniza a Senadora Roseana Sarney pela análise feita dos 

problemas do país e fala da necessidade de aprofundamento nas reformas. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 472 

 
Paulo Octávio 
 



 
Projeto de Lei do Senado  nº 136, de 2003, que faculta às pessoas 

jurídicas o armazenamento dos livros comerciais, “Livro Diário” e “Livro 
Razão”, em meio magnético. 010 

 
Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2003, que dispõe sobre a 

dedução, para fins de imposto de renda das pessoas jurídicas, de despesas 
com salários, encargos sociais e formação profissional de empregados no 
caso de primeiro registro em carteira. 011 

 
Discursa sobre a cidade de Brasília e do plano de metas de JK, 

“cinqüenta anos em cinco”. 244 
 
 
Paulo Paim 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 139, de 2003, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de ortopedista. 312 
 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 24 de 2003, que 

acrescenta o inciso XII ao art. 167 da Constituição Federal. 319 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 142, de 2003, que altera 

dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, “que dispõe sobre os 
Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”, 
reajustando o valor da cota do salário-família. 428 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 143, de 2003, que acrescenta 

parágrafo ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que “dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras 
providências”, estendendo ao paraplégico a aposentadoria especial após 
vinte e cinco anos de trabalho. 429 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 145, de 2003, que altera dispositivo 

da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e dá outras providências. 432 

 
 
Pedro Simon 
 
Fala do adiantamento de dinheiro, a Olívio Dutra, para 

pagamento do décimo terceiro salário de funcionários, da Medida 
Provisória, das estradas Federais e da manutenção dessas estradas. Espera 
que o projeto seja aprovado e que o Governo Federal assuma o 



compromisso de entregar as estradas com o mínimo de condições de 
trafegabilidade. 030 

 
Comentários a respeito da vida política da Senadora Roseana 

Sarney. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 468 
 
Ramez Tebet 
 
Mostra-se contra o texto da Medida Provisória, elaborada pelo 

Governo Federal, que inclui os repasses aos Estados como receita líquida. 031 
 
Concorda com o Senador João Capiberibe no que diz respeito 

aos recursos para habitação. Aparte ao Senador João Capiberibe. 424 
 
Se solidariza com o discurso do Senador Juvêncio da Fonseca. 

Aparte ao Senador Juvêncio da Fonseca. 450 
 
Requerimento Nº 256, de 2003, que requer a dispensa da 

publicação do Parecer, para imediata discussão e votação da redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 78, de 2000- Complementar, de autoria do 
Senador Ramez Tebet, que regulamenta o inciso I do § 1º do art. 43 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 460 

 
Vida política da Senadora Roseana Sarney. Aparte à Senadora 

Roseana Sarney. 470 
 
Renan Calheiros 
 
Fala da Medida Provisória, do avanço que teriam na taxação da 

receita líquida se separassem o que é custeio, o que é receita líquida do que 
é investimento. 033 

 
Afirma que é preciso viabilizar a implantação de programas que 

permitam aos jovens brasileiros ter seu primeiro emprego e elaborar projetos 
capazes de garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja 
aplicado de fato. 210 

 
Diz que a Senadora foi uma pioneira neste país, que o seu 

governo no Maranhão foi democraticamente revolucionário pelos 
resultados, criatividade e coragem e a cumprimenta em nome do PMDB. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 475 

 
Roberto Saturnino 
 



Levanta a questão da violência no país, em especial no Estado do 
Rio de Janeiro, fala que a população carcerária duplicou e que os números 
de morte violenta são assustadores nos dias de hoje. 205 

 
Apóia o aumento da carga tributária sobre a sociedade brasileira 

a fim de resolver, urgentemente o problema da violência. 206 
 
Requerimento Nº 242, de 2003, que requer nos termos do art. 

279, inciso III do Regimento Interno, o adiamento da discussão do Projeto 
de Lei da Câmara nº 69, de 2001, que dispõe sobre o atendimento de 
acidentes do trabalho em localidades onde não existe rede do Sistema Único 
de Saúde – SUS, a fim de seja realizada da Sessão do dia de maio vindouro. 337 

 
Diz que a proposta de Emenda a ser votada, propõe que os gastos 

com publicidade de todas as esferas governamentais tenham um limite a ser 
fixado por cada uma dessas esferas. 442 

 
Rodolfo Tourinho 
 
Fala do programa Luz no campo que o grande problema das 

distribuidoras de energia, não é a questão da queda do consumo e sim a 
questão cambial. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 018 

 
Afirma que Brasília é o resultado do sonho e da audácia devida a 

sua arquitetura arrojada. 248 
 
Parecer Nº 233, de 2003, da Comissão de Assuntos Econômicos, 

que solicita ao Senado Federal providências no sentido de, no desempenho 
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII do artigo 48 e inciso 
IV do artigo 192 da Constituição Federal, editar normas para que o 
atendimento ao público pelos estabelecimentos creditícios governamentais e 
particulares sejam feitos no prazo máximo de 15 minutos, estipulando-se 
sanções drásticas para os infringentes, como forma de coibir os flagrantes e 
incontestes abusos praticados pelos mesmos até então, com vistas exclusivas 
nos resultados financeiros altamente compensatórios, em detrimento do 
povo brasileiro. 393 

 
Romero Jucá 
 
Diz que o país tem que ter Energia Elétrica abundante para 

impulsionar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida da 
população. Aparte ao Senador Delcídio Amaral. 018 

 
Parecer nº 213-A,  de 2003, sobre a medida Provisória nº 88, de 

2002, que abre crédito ao Orçamento de Investimento para 2002, em favor 
de diversas empresas do Grupo Petrobrás, no valor de R$ 2.259.122.810,00, 



e reduz o Orçamento de Investimento das mesmas empresas no valor global 
de R$ 1.536.449.550,00, para os fins que especifica. 052 

 
Parecer Nº 216, de 2003, sobre a Medida Provisória nº 105, de 

2003, que “abre crédito extraordinário, no valor de R$ 128.000.000,00, em 
favor do Ministério da Integração Nacional, para os fins que especifica”. 163 

 
Fala da importância do agronegócio, dos produtos rurais e do 

Plano Agrícola e Pecuário 2002/2003 que é indispensável para a 
modernização do sistema agrícola, para a melhoria dos seus produtos e para 
o aumento da produtividade no campo. 227 

 
Solicita ao presidente da Funai que juntamente com a bancada do 

Governo, atue junto á Funasa para que não sejam cortados os recursos do 
programa Saúde Indígena. Aparte à Senadora Fátima Cleide. 261 

 
Discursa sobre o 22º Encontro Nacional de Comércio Exterior 

por se tratar de um tema prioritário para o futuro da economia brasileira. 365 
 
Romeu Tuma 
 
Parecer Nº 211, de 2003, redação final da Emenda do Senado ao 

Projeto de Lei de Conversão Nº 3, de 2003. 038 
 
Parecer Nº 218, de 2003, da redação final do Projeto de Lei do 

Senado nº 66, de 2003. 189 
 
Parecer Nº 219, de 2003, redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 172, de 2003, que aprova a Programação Monetária relativa 
ao segundo trimestre de 2003 190 

 
Parecer 220, de 2003 – CRE. O senhor Presidente da República 

encaminhou ao Senado Federal, para ser sabatinado pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, o nome do Senhor Tilden José 
Santiago, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República 
de Cuba. 191 

 
Parecer Nº 221, de 2003 –CRE. O Senhor Presidente da 

República encaminhou ao Senado Federal, para ser sabatinado pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o nome do Senhor 
Itamar Augusto Cuatiero Franco, para exercer o cargo de Embaixador do 
Brasil junto à República Italiana. 192 

 
Parecer Nº 222, de 2003 – CRE. O Senhor Presidente da 

República encaminhou ao Senado Federal, para ser Sabatinado pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o nome do Senhor 



Antonio Augusto Dayrell de Lima,  Ministro de Primeira Classe da Carreira 
de Diplomata do Quadro Permanente do Ministro das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Delegado permanente do Brasil, junto à 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 192 

 
Parecer Nº 223, de 2003. Texto final do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 107, de 2002 (nº 918, de 2001, na Câmara dos Deputados). 200 
 
Parecer Nº 224, de 2003. Texto final do Projeto de Decreto de 

Legislativo nº 332, de 2002 (nº 1.577, de 201, na Câmara dos Deputados). 200 
 
Apresenta duas mensagens importantes referentes ao Dia do 

Exército. 214 
 
Espera que continuemos tendo aqui, no Brasil, a paz que tanto é 

desejada no mundo. 216 
 
Leitura do Requerimento Nº 236, de 2003, que requer nos termos 

dos artigos 336, II, combinado com o 338, IV, do RISF, urgência para a PRS 
nº 10, de 2003, advindo do Ofício “S” Nº 12, de 2001, que “Solicita, com 
base no artigo 29 da lei complementar nº 101, de 2000, que o Senado 
Federal requisite ao Banco Central do Brasil processo de emissão de Letras 
Financeiras daquele Estado, no sentido de que esta casa aprecie o pleito do 
Estado do Rio Grande do Sul para que possa rolar as Letras Financeiras 
Recorrentes da 7ª e 8ª parcelas de precatórios judiciais, vencíveis em 15 de 
maio e 15 de novembro de 2001”. 323 

 
Parecer Nº 226, de 2003 – Comissão de Relações Exteriores, 

sobre a aprovação do nome do Sr. Stelio Marcos Amarante, indicado para 
exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Irlanda. 329 

 
Parecer Nº 227, de 2003- Comissão de Relações Exteriores, 

sobre a aprovação do nome da Srª Gilda Maria Guimarães para exercer o 
cargo de embaixadora do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago. 329 

 
Parecer Nº 228, de 2003 -Comissão de Relações Exteriores, 

sobre a aprovação do nome da Srª Celina Maria Assumpção do Valle 
Pereira, indicado para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à 
Confederação Helvética. 330 

 
Homenageia o Senador Sarney pelo seu aniversário. 417 
 
Parecer Nº 234, de 2003, da Comissão Diretora, da redação final 

do Projeto de Lei do Senado nº 10, de 1999. 437 
 
Requerimento Nº 247, de 2003, que nos termos do art. 321, do 

Regimento Interno, requer a dispensa de publicação de parecer, para 



imediata discussão e votação da Redação Final do Projeto de Lei do Senado 
nº 10, de 1999, de autoria do Senador Luiz Estevão, que altera o disposto da 
Lei nº 6.811, de 8 de julho de 1980, que dispõe sobre a destinação da taxa 
judiciária de que trata o art. 20 do Decreto-Lei nº 115, de 25 de janeiro de 
1967, alterado pelo art. 20, do Decreto-Lei nº 246, de 28 de fevereiro de 
1967,e dá outras providências. 438 

 
Requerimento Nº 248, de 2003, que nos termos do art. 321 do 

Regimento Interno, requer a dispensa de publicação de Parecer, para 
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 677, de 1999 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.143, de 1999, 
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Sebastião Rocha), que 
institui o Dia do Instrumentador  Cirúrgico. 439 

 
Leitura do Parecer Nº 237, de 2003 — Comissão de Relações 

Exteriores, sobre a indicação do Sr. Luiz Tupy Caldas de Moura que obteve 
aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por 
unanimidade dos Membros presentes. 446 

 
Leitura de Parecer Nº 238, de 2003 — Comissão de Assuntos 

Exteriores, sobre a indicação do Sr. Pedro Paulo Pinto, que obteve a 
aprovação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por 
unanimidade. 447 

 
Leitura do Parecer Nº 239, de 2003 — Comissão de Assuntos 

Exteriores, que trata da aprovação do nome do Sr. Carlos Augusto Rego dos 
Santos Neves pela Comissão de Assuntos Exteriores e Defesa Nacional por 
unanimidade dos membros presentes. 447 

 
Parecer Nº 240, de 2003, da redação final do Projeto de Lei do 

Senado nº 78, de 2000- Complementar. 459 
 
Deseja força e coragem à Senadora Roseana Sarney e relembra 

os momentos difíceis que a história reservou para o seu pai na Presidência 
da República, que teve um papel importante na história democrática do país. 
Aparte à Senadora Roseana Sarney. 475 

 
 
Roseana Sarney 
 
Faz um apanhado da sua vida política. 463 
 
Comenta o Projeto Primeiro Emprego e os programas de 

ampliação dos níveis de oportunidade de inserção de mão-de-obra no 
mercado de trabalho. 469 

 



Fala do Projeto Primeiro Emprego e o Viva Maranhão e diz que 
vai ajudar o país nas reformas que forem necessárias. 476 

 
Sérgio Zambiasi 
 
Proposta de Emenda à Constituição Nº 25, de 2003, que altera a 

finalidade de estabelecer a obrigatoriedade da realização de eleições em dois 
turnos nos municípios com mais de cem mil eleitores. 413 

 
 
 
Sérgio Cabral 
 
Fala dos governadores e do Presidente da República, que estão 

tentando chegar a um mínimo de consenso para uma Reforma Tributária, da 
discussão do Pacto federativo e da pouca autonomia dos Estados brasileiros. 039 

 
Registra a satisfação em vê-la na tribuna e diz que a sua presença 

no Senado Federal é a resposta do povo maranhense respondendo à 
campanha vil de que a Senadora foi vítima. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 472 

 
Sérgio Guerra 
 
Parecer Nº 217-B, de 2003, em substituição a Comissão de 

Assuntos Sociais (CAS), sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 1, de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. 180 

 
Serys Slhessarenko 

 
Projeto de Resolução Nº 11, de 2003, que altera a Resolução nº 

2, de 2001, que institui o Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz e dá outras 
providências. 314 

 
Projeto de Lei do Senado Nº 140, de 2003, que altera o art. 2º da 

Lei nº 10.555, de 13 de novembro de 2002, que autoriza condições especiais 
para o crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00, de que trata a Lei 
Complementar nº 110, de julho de 2001, e dá outras providências. 315 

 
Fala da comemoração dos 30 anos da Embrapa, que é 

considerada a maior instituição de pesquisa do mundo tropical, e da sua 
missão durante esses anos. 481 

 
 
 



Sibá Machado 
 

Ressalta que quando os primeiros europeus aportaram no Brasil a 
população indígena era de cinco milhões de pessoas, compreendendo 100% 
do território nacional, e que hoje a população indígena não chega a 10% do 
que era antes. 255 

 
Esclarece que os Índios cumprirão, em virtude do Dia do Índio, 

uma programação que começará com o lançamento da Frente Parlamentar 
pela Causa Indígena. Aparte à Senadora Fátima Cleide. 261 

 
Tasso Jereissati 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 356 
 
Solidariza-se com o primeiro discurso da Senadora Roseana 

Sarney na casa, em que mostra seu espírito público, sua energia de mulher e 
a sua coragem e dá as boas-vindas à Senadora. Aparte à Senadora Roseana 
Sarney. 467 

 
 
 
Tião Viana 
 
Diz que é preciso que se busquem alternativas para que sejam 

resolvidos os impasses dos estados e mostra-se a favor da Medida 
Provisória. 035 

 
Discute o aspecto da coerência entre os partidos que apóiam o 

governo nas votações e os que não apóiam. Aparte ao Senador Aloizio 
Mercadante. 241 

 
Mostra-se a favor da Emenda que visa colocar limites aos gastos 

publicitários. 443 
 
Requerimento Nº 251, de 2003, que nos termos do art. 279, do 

inciso III, do Regimento Interno, requer adiamento da discussão do Projeto 
de Lei do Senado nº 336/99, Complementar. 450 

 
Refere-se à CPI das ONGs e diz que o projeto do complemento 

da matéria, busca o cumprimento, pelo estado, de seu papel controlador, 
fiscalizador e regulador. 459 

 



Valmir Amaral 
 
Fala da maravilha que é Brasília, mas também aponta seus 

defeitos. 246 
 
Homenageia o Deputado Luís Eduardo Magalhães. Aparte ao 

Senador César Borges. 356 
 
Relata a injustiça feita à Senadora Roseana Sarney, diz que se ela 

não tivesse a coragem de se candidatar à Presidência da República, não 
tivesse despontado na frente nas pesquisas, jamais teriam feito essa 
monstruosidade contra ela. Aparte à Senadora Roseana Sarney. 472 

 
Valdir Raupp 
 
Parabeniza a Senadora Fátima Cleide pelo pronunciamento em 

defesa dos povos indígenas no Brasil. Aparte à Senadora Fátima Cleide. 262 
 
Projeto de Lei do Senado Nº 141, de 2003 que altera os arts. 302 

e 303, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que estabelece o Código 
de Trânsito Brasileiro, definindo novas causas de aumento da pena crimes 
de homicídio culposo e lesão corporal culposa. 316 
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